
           

  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر    
  )٥٩٤اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م٢١/٥/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

دية عشر الحاتمام الساعة فى م ٢١/٥/٢٠١٣ إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق      
جمال أحمد صالح ـ بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٤صباحا 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     ـمــــدان زيـــــــد إبرھيــــزيــ    ،،     ،،     / ٢
  ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةـوكي          ـ    ،،     ،،     / محــــروس عثمــــان أحمـــد٣
  ـةـــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيرئيـ          ـ    ،،     ،،      / سيـــــــد محمــــــد أحمــــــد٤
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ     ـ األستاذ الدكتورة/ عــــــزة عبــــاس خليفــــه ٥
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ      بيكينـــاز يوســـف خشبــه ،،     /   ـ    ،،    ٦
  اء ــالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ       عرفـــات خليفـــــــه       السيـد الدكتــور/عـــالءـ ٧

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                      
  اتقسـم الصيدالنيـس ـالقائم بأعمـال رئيس مجل      ح      تيـجيھــان نبيـل حسن ف/ ةالدكتور ةـ السيـد٨
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ     مكتور/ عبدالعليم محمـد عبدالعليــ األستاذ الد٩
  لمتفــــــرغأستـــــــــــاذ الصيدلـــة الصناعيــــة ا          /على عبدالظاھرعبدالرحمن  ـ    ،،     ،،    ١٠
  ـرغـــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ     امـى حســـن الفحـــنتھـا  كتورة/ـ األستاذ الد١١
  المتفـــــرغ ـــرـــــــــــأستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــ     أحمــد رمضـــان ودـــمحم ـ األستاذ الدكتور/١٢
  المتفـــــرغ ـاذ الكيميـــــاء الطبيــــــــةأستــــــــــ     ناديـــة محمـــد محفــوظ كتورة/األستاذ الدـ ١٣
  ـةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــأستـــــــــــــــاذ      / إيمــان مصطفـى سامــى،،         ،،       ـ ١٤
  ــــر ـــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــــأستـــــــــ     محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١٥
  ـرغــــــــات المتفــــــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ     جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٦
  ـةـــء التحليليــــة الصيدليـــاذ الكيميـــاــــأسـتـــــ       / ھنــاء محمــد عبدالـودود   كتورةاألستاذ الدـ ١٧
  ـــــــــــــــــاتـمـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيـــــــ    فتـــح هللا محمـــد       ـــاـ/ دين ةالدكتور ةدالسي ـ١٨
  ـرع أسيـــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدھانـــى محمـــد فريــــــ ـ السيـد الدكتــور/١٩
  :ـكــل مــن عن الحضــــورإعتـــذر وقــد      
  ةــــاء الطبيـــرئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيمي     األستاذ الدكتور/ عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ ـ١
  ـرغــاء الطبيـــــــة المتفـــــأستـــــــــــــاذ الكيميــ     فرغلــى عبدالحميــد عمـــر / ،،        ،،       ـ٢
  المتفرغ ة المساعــــدــاء الطبيـــــأستـــــاذ الكيميحسن          ف ـــــــــدى يوســـــالسيدة الدكتورة/ ھـ ٣
  

ـاد المجلس       الزم لصحة إنعق انونى ال ـدد الق ـل العــ ـة ولتكامـ ـى مناقش ـدأ المجلس ف ـد بــ  ـ ق
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ

  



 

  ـ  ٢ـ  

  

   ٠م٢٣/٤/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٣ديق على محضر الجلسة السابقة رقم (التصـ  ١
  القـــــــــــــــرار :ـ          

  ورئيس  السيد األستاذ الدكتور/ عميـد الكليةة الجلسة قدم وفـى بدايــ ٠ادقــةتمـــت المص                   
  أعـــاده هللا على الجميع بالخير  ، موعيد شـم النسي يدس التھنئة بمناسبة عيد القيامة المجمجلال          
     ٠والبركات          

  بكل مــــن:ـسيادته كمـــا رحب             
  سيادتھا ام ـ أستاذ الصيدالنيات المتفرغ إلنضمامـورة/ تھانى حسن الفحـــ السيدة األستاذ الدكت١    

  " من للفقرة "ج إلى عضوية المجلس طبقــــام ـضمھ ذة الذين يمكنـمن ضمن الخمسة أسات        
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠دة "الما        

  امــرغ إلنضمــاذ الكيمياء الطبية المتفــر ـ أستــ السيد األستاذ الدكتور/ فرغلى عبد الحميد عم٢    
  ٠سيادته بصفته أقدم أساتذة قسم الكيمياء الطبية        

  رغ كأقـــدمــد المتفـن ـ أستاذ الكيمياء الطبية المساعـف حسـدى يوســــدة الدكتـــورة/ ھـ السي٣    
  ٠األساتذة المساعدين بالكلية       

  كمـــــا قدم سيادته الشكر لكل مــــن:ـ            
  ٠ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ نوال أبوبكر عبد الحليم ـ أستاذ الكيمياء الطبية١    

  المتفرغ ذ الكيمياء التحليلية الصيدليةا/ سامية محمود الجيزاوى ـ أستـ السيدة األستاذ الدكتورة٢    
  دــالمساع سامية جالل أحمد ـ أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية/ ورةتـــدة الدكـــ السي٣    

  ٠إلنتھــاء فترة عضويــــة سيادتھــــم بالمجلس                
  ٠تمنيـــــا للجميـــع دوام التوفيـــــــــــــق م          

  ٠م٢٣/٤/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٣مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢
  القـــــــــــــــــــرار:ـ          

 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                   
  ة األولى ـالطالبة/ نھى مصطفى فھيم عسران ـ المقيدة بالفرقن مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأـ  ٣

  ول ــق والقبـب التنسيـق مكتــھا عن طريـدل ترشيحــدلة اإلكلينيكية بالكلية والمعـج الصيـببرنام     
  وط ـة أسيـا من كلية العلوم ـ جامعة أسيوط إلى كلية الصيدلة ـ جامعـد العليــات والمعاھــبالجامع     
  م ـون تنظيـ" من قان١٧٠ا لنص المادة "ـوم طبقـوبمعادلة المقررات السابق دراستھا بكلية العل     
  ٠الجامعات     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة ـــ جامع ومــررات التى سبق دراستھا فى كلية العلــادلة المقــمع الموافقــــــــة علـــى                
 ٠رنامج الصيدلة اإلكلينيكية ـ الفرقة األولىببمقـررات من بما يكافئھا  أسيوط     
  ر الطالبة/ مھا أحمد عبدالرحمنــدم من ولى أمــذر المقــالعرة شئون الطالب بالكلية بشأن ـمذكـ  ٤

   م عن٢٠١٢/٢٠١٣ذا العام ـة ھـدلة اإلكلينيكيـج الصيـ) ببرنام٢ل رقم (ـدة بالفصــأحمد ـ المقي     
  را للظروف اإلجتماعية ـم نظ٢٠١٢/٢٠١٣ى ـى الثانـل الدراسـان عن الفصــة واإلمتحــالدراس     
  ٠والعائلية الصعبة     

  
  



  
  ـ  ٣ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  أحمد ـ العــذر المقـدم من ولى أمر الطالبة/ مھـا أحمد عبدالرحمن  الموافقــــــــة علـــى                
  م عن الدراسة ٢٠١٢/٢٠١٣) ببرنامـج الصيدلة اإلكلينيكية ھذا العام ٢المقيــدة بالفصـل رقم (     
  م نظـرا للظروف اإلجتماعية والعائلية ٢٠١٢/٢٠١٣واإلمتحــان عن الفصـل الدراسـى الثانــى      
  ٠الصعبة     
  الء الدين أبوبكر عبيد ـمن ولى أمر الطالب/ عدم ـذر المقــالعمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن ـ  ٥

  ام ـى الثانى للعـل الدراسـم عن الفص٢٠١٢/٢٠١٣ذا العام ـة لھــة الثالثــد بالفرقــزيدان ـ المقي     
  ٠لظروف إجتماعية خاصة نظرا م وذلك٢٠١٢/٢٠١٣الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  العذر المقدم من ولى أمر الطالب/ عالء الدين أبوبكر عبيد زيـدان     ــــــة علـــىالموافقــ                
  م عن الفصـل الدراسـى الثانــى للعام الجامعى٢٠١٢/٢٠١٣المقيــد بالفرقـة الثالثــة لھذا العام      
 ٠لظروف إجتماعية خاصة نظرا م وذلك٢٠١٢/٢٠١٣     
  دم من الطالب/ محمد حسنى أحمد حسن ـ المقيد ــذر المقــالعشأن مذكرة شئون الطالب بالكلية بـ  ٦

  ول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى ـم عن دخ٢٠١٢/٢٠١٣ام الجامعى ـة للعـة اإلعداديــبالفرق     
  ٠م وذلك لظروف إجتماعية٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  دــن ـ المقيــد حسـى أحمـد حسنـب/ محمـدم من الطالــذر المقــالع وافقــــــــة علـــىالم                
  ول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى ـم عن دخ٢٠١٢/٢٠١٣ام الجامعى ـة للعـة اإلعداديــبالفرق     
 ٠م وذلك لظروف إجتماعية٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعى      
   اوزوا نسبة الغياب المقرره منـن تجـالب الذيــان الطــأن حرمـية بشرة شئون الطالب بالكلـمذكـ  ٧

  هــالموضح رراتــقم فى الم٢٠١٢/٢٠١٣سى الثانى ھذا العام ات للفصل الدراـول اإلمتحانـدخ     
  ٠قريــن إسم كل منھم     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  دخـول  رره منــاب المقـة الغيـان الطالب الذين تجاوزوا نسبـحرم الموافقــــــــة علـــى                

  ه قريـن ـالموضح قـرراتم فى الم٢٠١٢/٢٠١٣ى الثانى ھذا العام ـساإلمتحـانـات للفصـل الدرا     
  ٠إسم كل منھم     
  ٠تعديل موعد قيام الرحلة العلمية مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأنـ  ٨

  ـــــرار :ـالقـــــــــــــ     
  تعديـل موعــد قيـام الرحلة العلمية علـى أن يكـون خــالل الفصــل  الموافقــــــــة علـــى                

  ٠الدراسى الثانى     
   ة أسيوط بشأن قيد السيدـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـــــاب قســـخطـ  ٩

  وث الدواء بجامعة أسيوط ــــى بمركز بحــــصيدلة فاروق السيد حسانين ـ ــــمى/ أساـــــالصيدل     
  مناعة) ة (ميكروبيولوجيا طبية وـــــــى العلوم الصيدليـــة الدكتوراه فـــــن الخارج)  لدرجــــم(     
  ن:ـــــل مـــراف كــــــبإش     

  
  
  



  
  ـ  ٤ـ  

  
  سعيد خليل الرھيوىفى مصطـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ                                       
  ـ السيـــــدة الدكتـــورة/ إنتصـــــار حامد أحمــــد٢      

  مدرس  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                                            
  ميخائيل نظمى عجبـــــانـ السيـــــد الدكتـــور/ ٣       

  مدرس  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                                    
  القــــــــــــــــــرار :ـ        

   صيدلى بمركزى/ أسامة فاروق السيد حسانين ـ الصيدل قيد السيد الموافقــــــــة علـــى                
  وم الصيدلية ـدرجة الدكتوراه فى العللنيل ن الخارج) ـــــم(ة أسيوط ــــوث الدواء بجامعــــبح        
 ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقاو(ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)        
  بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطخطاب قسم الفارماكولوجى ـ ١٠

   الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ نھلة إبراھيم أحمد ـ المعيدة بالقسم والمقيدة لدرجة الماجستير فى       
  :ـوانـــــــبعن العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)      
  ٠تقييم إحتماالت التأثير المضاد للبدانة من بعض مثبطات السيتوكينات الطبيعية""      

 "Assessment  of  antiobesity  potential  of  some  natural  cytokines 
   inhibitors“. 

  بإشـــراف كل مــــن:ـ        
  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ عادل عبدالودود جمعـــه١       

  أستاذ الفارماكولوجـــى المتفرغ                                        
  رومانـــى حلمــى ثابتـور/ ــــد الدكتــــــــ السي٢       

  مـــدرس الفارماكولوجـــى                                         
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

   الة الماجستير الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ـوان رســل عنــــتسجي الموافقــــــــة علـــى                 
  ل ــلنيوالمقيدة  ة أسيوطـــ كلية الطب ـ جامعالفارماكولوجى قسم المعيدة بم أحمد ـ ــنھلة إبراھي       
  وان ـوالعنراف اللجنة المذكورة ــبإش ى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)ـــة الماجستير فــــدرج       
  ٠اـــــسابقور ــــالمذك       
  ر الخاصة ـوان رسالة الماجستيـل عنــسجيأن تــة بشــم الكيمياء العضوية الصيدليـــاب قســـخطـ ١١

  ن بأسيوط (من ـر بنيــبالصيدلى/ محمد عبدالرحمن إبراھيم ـ المعيد بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھ      
  بعنوان:ـ الخارج) وذلك لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)      

  ٠لبيولوجية لبعض مشتقات الكيومارين الجديدة""تشييد وتقييم الفاعلية ا       
 “Synthesis   and   biological   evaluation   of   some  new  coumarin 
   Derivatives”. 

  شــــــــــــراف كل مــــــن:ـإب        
  ـ السيـــد الدكتـــــور/ عالء عرفات خليفه حيا١        

   ل رئيـس مجلسالقائم بأعمـامساعد و أستاذ
  ة العضوية الصيدلي اءم الكيميقسـ    
  



  ـ  ٥ـ  
  

  ـ السيـــد الدكتـــــور/ مصطفى  حامد عبدالرحمن٢        
  بنين بأسيوط ة ـ جامعة األزھرالعضوية الصيدلي الكيمياءمدرس 

  ـ السيـــد الدكتـــــور/ بھاء جمال الدين محمد يوسف٣        
         ة الصيدليالعضوية  الكيمياءمدرس 

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  د ـى/ محمــة بالصيدلــر الخاصـالة الماجستيــوان رسـل عنـتسجي الموافقــــــــة علـــى                 

  ر بنين بأسيوط (من الخارج) وذلك ــة األزھــد بكلية الصيدلة ـ جامعـعبدالرحمن إبراھيم ـ المعي      
  بإشراف اللجنة المذكورة  لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)       

 ٠سابقاوالعنوان المذكور        
  د سيادته لدبلومة ـدم من السيد الصيدلى/ أسامة أسعد عبدالرحمن أحمد ـ إللغاء قيــب المقـالطلـ ١٢

  ٠خاصة الصيدلة السريرية (إكلينيكية) وذلك لظروف      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   السيد الصيدلى/ أسامة أسعد عبدالرحمن أحمد ـ دــقي اءــإلغ الموافقــــــــة علـــى                 
  ٠الصيدلة السريرية (إكلينيكية) وذلك لظروف خاصة لدبلومة      
  ة ــوراه الخاصــالة الدكتــة لرسـمناقشم والــة الحكـل لجنـم الصيدالنيات بشأن تشكيـاب قسـخطـ ١٣

  وراه ـة دكتــدرجنيــل ل(من الخارج) ل ـل ـ المسجــسماعيإ ى/ محمد عبدالحميدــد الصيدلــبالسي      
  وتكون على النحوالتالى:ـالصيدلية (صيدالنيات)  الفلسفة فى العلوم      

  محمد شفيق الريدى  ـ  السيد األستاذ الدكتور/١     
  (ممتحنا خارجيا)                   أستاذ الصيدالنيات بالمركز القومى للبحوث      

  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ جمال محمد محمود المغربى ٢     
  (ممتحنا خارجيا)               أستاذ الصيدالنيات بكلية الصيدلة ـ جامعة طنطا       

  مد ـ  السيد األستاذ الدكتور/ سيد إسماعيل مح٣     
  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ بكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط      

  (ممتحنا داخليا)       عن لجنة اإلشراف                                       
  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ فرجانى عبدالحميد محمد ٤     

  أستاذ الصيدالنيات بكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
  (ممتحنا داخليا)      عن لجنة اإلشراف                                    

  حلقات نقاشية عن الرسالة بالقسـم وتم نشـر بحث بنشرة  ٣ن الطالـب قـام بإلقــاء عدد أحيــث       
  د ـب أحــم ، وفى حالة تغي٢٠١٢ى ـزء الثانـون الجــس والثالثــدد الخامــة العـوم الصيدليــالعل      
  ٠باقى أعضاء اللجنةبمشرفين الداخليين يكتفى ال      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ـ أستــاذ د ـد محمـى عبدالحميـور/ فرجانــالسيد األستاذ الدكتاء ــإعف معالموافقــــــــة                  

  ٠من تشكيل لجنة الحكم على الرسالةالصيدالنيات       
   ذارــإلعتأن اـوط بشـة أسيـب ـ جامعـة ـ كلية الطـالمناعوبيولوجيا الطبية م الميكروـاب قسـخطـ ١٤

  ر فى ــة الماجستيـدرجل ــنيل (من الخارج) دةــالصيدالنية/ يسرا عزت بيومى ـ المقي المقدم من      
  ـررات ـن المقـررين مـمق انــول إمتحــعة) عن دخمناووم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ـالعل      
    ( دور أول) وھما:ـم ٢٠١٣ الخاصة دور يونيه      

  



  
 ـ  ٦ـ  

  ميكروبيولوجيا صيدلية ـ ١     
  ـ ميكروبيولوجيا عامة ومناعة ٢     

  ٠وذلك لظروف خاصة بسيادتھا      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   دة (من الخارج) ــيسرا عزت بيومى ـ المقي إعتذار الصيدالنية/ الموافقــــــــة علـــى                 
  عن دخــول إمتحان لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)       
    ( دور أول) وھما:ـم ٢٠١٣ ـن المقــررات الخاصة دور يونيهررين مـمق      
  ميكروبيولوجيا صيدلية ـ ١     
  عامة ومناعة  ـ ميكروبيولوجيا٢     

  ٠وذلك لظروف خاصة بسيادتھا      
  ذار ــإلعتأن اـة أسيوط بشـــ جامع بـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطـاب قســ خط١٥

  ة الماجستير فى ـدرجنيل ل  )من الخارج(عزة عبدالرحيم أحمد ـ المقيدة  الصيدالنية/المقدم من       
  ات الدراسية الخاصة المقرر إمتحان عن دخول مناعة)و(ميكروبيولوجيا طبية  العلوم الصيدلية      

  ٠دور أول) وذلك لظروف خاصة بسيادتھام (٢٠١٣ هيونيدور       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دة ـالمقيـ عزة عبدالرحيم أحمد  الصيدالنية/ن ـدم مــعتذار المقاإل الموافقــــــــة علـــى                 
  مناعة) عن ووم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ـر فى العلـة الماجستيـدرجل ــنيل )من الخارج(      
  روف ـدور أول) وذلك لظم (٢٠١٣ ـهيونيدور ة ــة الخاصــات الدراسيررـالمق انــإمتح ولـدخ      
  ٠خاصة بسيادتھا      
  ة السيد ـأن إضافـلمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشاوخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية ـ ١٦

   بكلية الطب  د بقسم المسالك البوليةـاذ المساعــستال ـ األــور/ محمد عبدهللا مرسى الجمــالدكت      
  ا رياض ــة/ ربـالجامعى لإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنيأسيوط  ىـمستشفب      
  وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا ـر فى العلـة الماجستيـدرجل ـنيل )من الخارج( المسجلة حسانين ـ      
  وتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ مناعة)وطبية       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد صادق أحمد١      

  مناعةالوقسم الميكروبيولوجيا الطبية أستاذ ورئيس                                        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ منى أمين حسن٢      

  المناعةوالميكروبيولوجيا الطبية أستاذ                                        
  ـ السيـــــد الدكتـــــــور/ ماجى عبدهللا إبراھيم٣      

  لمناعةاوالميكروبيولوجيا الطبية  مدرس                                       
  الــمحمد عبدهللا مرسى الجمـ السيــــد الدكتــــــــور/ ٤      

  مساعد بقسم المسالك البوليةأستاذ                                        
  الجامعىأسيوط  ىـمستشفبكلية الطب ب                                     

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ستاذ / محمـد عبدهللا مرسـى الجمـال ـ األورــد الدكتـة السيــإضاف الموافقــــــــة علـــى                 

  الة ـراف على رســلإلشالجامعى أسيوط  ىـمستشفبكلية الطـب بالمساعد بقسم المسالك البولية       
  ة ــدرجل ــنيل )من الخارج( المسجلةا رياض حسانين ـ ـة/ ربــة بالصيدالنيـر الخاصـالماجستي      
  ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا ومناعة)الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية       



  
  

  ـ  ٧ـ  
  

 
  ة الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إضافة السيدة ـالمناعة بكليوخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية ـ ١٧

   ةــوالتناسلي ةـالجلدي راضـاألم مـد بقســاذ المساعــستد ـ األـز أحمــا عبدالعزيــورة/ داليــالدكت      
  ر الخاصة بالصيدالنية/ ـراف على رسالة الماجستيـلإلشالجامعى أسيوط  ىـمستشفبكلية الطب ب      
  ر فى العلوم الصيدلية ـة الماجستيــدرجل ــنيل (من الخارج) لةــغادة محمد عالء الدين ـ المسج      
  مناعة) وتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـو(ميكروبيولوجيا طبية       
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إحسان عبدالصبور حسن١      

  المناعةوالميكروبيولوجيا الطبية أستاذ                                        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ منى أمين حسن٢      

  المناعةوالميكروبيولوجيا الطبية أستاذ                                        
  ـ السيـــــدة الدكتـــــــورة/ منى سالم إمبارك٣      

  المناعةوالميكروبيولوجيا الطبية  مدرس                                       
  داليا عبدالعزيز أحمد ـ السيــــدة الدكتــــــــورة/ ٤      

  والتناسلية الجلدية األمراض ستاذ مساعد بقسمأ                                     
  الجامعىأسيوط  ىـمستشفبكلية الطب ب                                           

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  د ـيا عبدالعزيز أحمد ـ االستاذ المساعإضافة السيدة الدكتورة/ دال الموافقــــــــة علـــى                 

  ى ـراف علــلإلشى ـالجامعأسيوط  ىـمستشفبكلية الطب ب ةـوالتناسلي ةـديـالجل راضـاألم مـبقس      
   (من الخارج) لةـالمسج ادة محمد عالء الدين ـ ــة/ غــة بالصيدالنيــر الخاصـالة الماجستيــرس      
  ة ــراف اللجنـبإش مناعة)وة (ميكروبيولوجيا طبية ـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيـدرجل ـنيل      
 ٠سابقا ورةالمذك      
  الة ـبرس ةــالخاص ةــم والمناقشــة الحكــالمقدمة من لجنر الجماعى ـة والتقريـر الفرديــالتقاري ـ١٨

  لــنيل (من الخارج) لــمسجن محمد نجيب عبدالسالم ـ الـالصيدلى/ أيم ر المقدمة منـالماجستي      
  ٠مناعة)ودرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  الحكم  الع على ماجاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنةـد اإلطــبعـ                

  ى/ أيمن محمد نجيب عبدالسالم ـ ـة من الصيدلـر المقدمـالماجستيالة ـسة برـة الخاصـوالمناقش      
  ا طبية ـة (ميكروبيولوجيـوم الصيدليــر فى العلــة الماجستيــل درجــلني ل (من الخارج)ــالمسج      
  ات ـالدراس لجنة ةتوصيوالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة م سمجلس ققــرار  ذلكوك ومناعة)      

   ةـوم الصيدليــالعلى ـر فــالماجستي ةــه درجـــح سيادتــس بمنـالمجل ىــيـوص ة ـــا بالكليــالعلي      
  ٠(ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      
  الة ـبرس ةـالخاص ةــم والمناقشــة الحكـة من لجنـالمقدمى ـر الجماعـة والتقريــر الفرديـالتقاري ـ١٩

  ل ــنيل (من الخارج)لة ـالصيدالنية/ مروة عبد المعز سيد ثابت ـ المسج ة منـدمر المقـالماجستي      
  ٠مناعة)والماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية  درجة      

  
  



  
  ـ  ٨ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة ـة من لجنـى المقدمـر الجماعــة والتقريـدير الفرــاء بالتقاريــالع على ماجــد اإلطــبعـ                     
  مروة عبد المعز سيد  /ةـة من الصيدالنيـر المقدمـالماجستيالة ـة برسـة الخاصـم والمناقشـالحك      
  الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية  درجةنيل ل (من الخارج)ثابت ـ المسجلة       
  الدراسات  لجنة توصيةوالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة م سقمجلس رار ـق ذلكوكــ مناعة)و      
   ةــوم الصيدليــالعلى ـر فــالماجستي ةــدرج اح سيادتھــس بمنـالمجل ىــيـوص ة ـــا بالكليــالعلي      
  ٠(ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      
  الة ـبرس ةـالخاص ةـم والمناقشــة الحكــمن لجن ةــالمقدمى ـر الجماعــر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢٠

  ة ـى ـ كليـم الفارماكولوجـدة بقسـالمعيـ مريم أشرف أمين الصيدالنية/  ة منـر المقدمـالماجستي      
  ٠)فارماكولوجىالماجستير فى العلوم الصيدلية ( درجةنيل ل الطب ـ جامعة أسيوط والمقيدة      

  ـــرار :ـالقـــــــــــــــ      
  ة ــى المقدمة من لجنـر الجماعــة والتقريــر الفرديــاء بالتقاريـالع على ماجــد اإلطــبعـ                     

  ـ مريـم أشــرف أميـن  /ةـة من الصيدالنيـر المقدمـالماجستية برسالة ـة الخاصـم والمناقشـالحك      
  ر فى ـالماجستي ةــدرجنيـل ل الطب ـ جامعة أسيوط والمقيدة المعيدة بقسم الفارماكولوجى ـ كلية      
  لجنة  توصيـةوى ـارماكولوجـالفم ســقس ـمجلرار قــ ذلكوكـــ )فارماكولوجىالعلوم الصيدلية (      
   وم الصيدليةــالعلالماجستير فى  درجة االمجلس بمنح سيادتھ ىـيـوص الدراسات العليا بالكلية ـ      
  ٠رماكولوجى)(فا      
  ة لطالب الدكتوراه ـررات الدراسيــد مسميات المقـأن توحيـم الصيدلة الصناعية بشــاب قسـخطـ ٢١

   الدكتور/ وليد الكيالى ىدرس لطالب الدكتوراه التابعين لكرسـقسم وتعديل المقررات التى ستبال      
  :ـمن سعود بالمملكة العربية السعودية لكل للصناعات الدوائية التابع لكلية الصيدلة ـ جامعة الملك      
  ـ الصيدلى/ أحمد عبدالوھاب عبدالمجيد٢               ـ الصيدلى/ إيھاب مصطفى سعد الزيات  ١     
  ـ الصيدلى/ ھيثم فادى محمد مصطفى٤              ـ الصيدلى/ محمد مصطفى حسن فايد     ٣     
  تاح      الف/ وليد فاروق عبدـ الصيدلى٥     

  ـلتصبح المقررات كالتالى:      
  ) ثبات الصياغات الصيدلية٢(               ) االتجاھات الحديثة فى توصيل الدواء١(      
  ) الصياغات الصيدلية ممتدة اإلنطالق٣(      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  م ـقسبوراه ـالب الدكتــة لطـررات الدراسيـات المقــد مسميــتوحي الموافقــــــــة علـــى                 

  ور/ ـالدكت ىرسـالب الدكتوراه التابعين لكـوتعديل المقررات التى ستدرس لطالصيدلة الصناعية       
  ة الملك سعود بالمملكة العربية ـدلة ـ جامعـع لكلية الصيـات الدوائية التابــللصناع ىـد الكيالـولي      
  :ـعودية لكل منالس      
  ـ الصيدلى/ أحمد عبدالوھاب عبدالمجيد٢               ـ الصيدلى/ إيھاب مصطفى سعد الزيات  ١     
  ـ الصيدلى/ ھيثم فادى محمد مصطفى٤              ـ الصيدلى/ محمد مصطفى حسن فايد     ٣     
  الفتاح      / وليد فاروق عبدـ الصيدلى٥     

  ـررات كالتالى:لتصبح المق      
  ) ثبات الصياغات الصيدلية٢(               ) االتجاھات الحديثة فى توصيل الدواء١(      
  ) الصياغات الصيدلية ممتدة اإلنطالق٣(      



  
  

  ـ  ٩ـ  
  

  ستاذ المتفرغ األستاذ الدكتور/ داود  ونيس بشاى ـ ر السيد األحضو بشأنخطاب قسم العقاقير ـ ٢٢
   ١٧/٧/٢٠١٣إلى  ١٣/٧ر األمريكية والذى يعقد فى الفترة من ـة العقاقيـر جمعيـم مؤتمـبالقس      
  ث ــحيث أن لسيادته بح الواليات المتحــدة األمريكيةورى بــة ميسـس ـ بواليـت لويـبمدينة سان      
   ٠معلق      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اذ ـستاألاى ـ ــس بشـور/ داود  ونيـاذ الدكتـستد األـر السيوــحض علـــى الموافقــــــــة                 

  ى ـإل ١٣/٧رة من ــد فى الفتــذى يعقـة والـر األمريكيــة العقاقيـر جمعيـم مؤتمـرغ بالقســالمتف      
  حيث أن  الواليات المتحـدة األمريكيةبورى ــة ميســس ـ بواليـة سانت لويـبمدين ١٧/٧/٢٠١٣      
  ٠لسيادته بحث معلق       
  خطاب قسم الصيدالنيات بشأن سفر السيد الدكتور/ غريب محمد عبدالعال سليمان ـ المدرس ـ ٢٣

  بالقسم فى مھمة علمية بدولة كندا لمدة شھرين (يوليو ـ أغسطس) إلجراء بعض البحوث فى       
  ٠جامعة مكجيل بمونتريال ـ كندا      

  ــــــــــــرار :ـالقــــــ      
  حمد عبدالعال سليمان ـ المدرس ور/ غريب مــد الدكتـر السيــسف الموافقــــــــة علـــى                 

  ض ـراء بعــفى مھمة علمية بدولة كندا لمدة شھرين (يوليو ـ أغسطس) إلج الصيدالنيات قسمب      
  ٠البحوث فى جامعة مكجيل بمونتريال ـ كندا      
  اب رئيس ـس اللجنة القانونية إلنتخــ/ عبدالواحد محمد الفار ـ رئيستاذ الدكتورالسيد األخطاب ـ ٢٤

  ة على ــاللجنة المشرفعلى إنتخابات راف ــقيام مجلس الكلية بترشيح لجنة لإلشبشأن الجامعة       
  ٠إنتخاب القيادات الجامعية بالكلية      

  ر :ـالقــــــــــــــــــرا      
  على النحو التالى:ـ من األعضاء التالى أسماؤھم شكل اللجنةتُ                  

  السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد رمضانـ ١      
  أستاذ العقاقير المتفرغ                                       

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

  ه ـــــور / عـالء عرفـات خليفــ السيـــــــد الدكت٣      
  أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس                                        
 لصيدليةمجلس قسم الكيمياء العضوية ا                                      

  خـد بتاريـالمنعق م٢٠١٢/٢٠١٣ى ـام الجامعــة للعــى بالكليــر العلمــاع المؤتمــر إجتمــمحضـ ٢٥
  ٠م٢٤/٤/٢٠١٣      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  المنعقد  ٢٠١٢/٢٠١٣م الجامعى ـامحضر إجتماع المؤتمر العلمى بالكلية للع ادــإعتم                 

  ٠م٢٤/٤/٢٠١٣بتاريخ        
  مذكرة بشأن ترشيح أحد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ـ ٢٦

  ٠" من قانون تنظيم الجامعـات٤٠ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة "      
  



  
  

  ـ  ١٠ـ  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اذ الدكتورة/ نفين عبداللطيف محمد ـ أستاذ ـالسيدة األستام ــإنضم افقــــــــة علـــىالمو                

   يمكن الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذينعضوية مجلس ل ء التحليلية الصيدلية بالكليةاالكيمي      
  ٠معاتالجا " من قانون تنظيم٤٠دة "اضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من الم      
  لألدوية   T٣Aى محمد ـ مدير عام مصنع ـه لطفـور/ أسامـد الدكتـح السيـأن ترشيـرة بشــمذكـ ٢٧

  " من ٤٠رة "ھـ" من المادة "ـارج على ضوء الفقـة من الخـس الكليــة مجلـوط لعضويــبأسي      
  ٠قانون تنظيم الجامعات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ع ـام مصنـر عـور/ أسامه لطفى محمد ـ مديـد الدكتـح السيــترشي الموافقــــــــة علـــى                 

     T٣A  رة "ھـ" من المادة ــوء الفقـلألدوية بأسيوط لعضوية مجلس الكلية من الخارج على ض  
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠"     

  
  ٠اليوم ماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفسذا وقد إنتھى اإلجتــھ                  
  

     رئيس المجلس                                                      أمين المجلس               

    

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


