
           

  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر    
  )٥٩٥اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م٥٢/٦/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

دية عشر صباحا الحاتمام الساعة فى م ٢٥/٦/٢٠١٣ إجتمـع مجلس الكلية يوم الثالثاء الموافق      
جمال أحمد صالح ـ عميد الكلية بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٥بجلسته رقم (

 وعضوية كل من:ـ 
 البـــــــم والطــون التعليــوكيـــل الكليـــــة لشئـ       ـ األستاذ الدكتور/ حســــن فرغلـــى عزقـــــــل١
  ـةـرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي              ــــــد محمــــــد أحمــــــدـ    ،،     ،،      / سيـ٢
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ               ـ األستاذ الدكتورة/ عــــــزة عبــــاس خليفــــه ٣
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ               ــهبيكينـــاز يوســـف خشب ،،     /   ـ    ،،    ٤
  اء ــالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ     عرفـــات خليفـــــــه         ـ السيـد الدكتــور/عـــالء٥

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                      
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ     جيھــان نبيـل حسن فتيـح      / ةالدكتور ةـ السيـد٦
  ـرغـــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ         امـــى حســـن الفحــنـاـتھ كتورة/ـ األستاذ الد٧
  ــاء الطبيـــــــة المتفــــرغــأستـــــــــــــاذ الكيميــ       ى عبدالحميـد عمــرفرغلـ /  األستاذ الدكتور ـ٨
  المتفـــــرغ ـــرـــــــــــأستـــــــــــــــاذ العقـــاقيـــ         أحمــد رمضــان ودـــمحم /،،        ،،       ـ ٩
  ـةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــستـــــــــــــــاذ أ      إيمــان مصطفـى سامــى كتورة/األستاذ الدـ ١٠
  ــــر ـــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــــــأستـــــــــ       محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١١
  ـرغــــــــات المتفــــــــــيـندالــاذ الصيأستــــــــــــ      جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٢
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ    كتورة/ ھنــاء محمــد عبدالـودود  ـ األستاذ الد١٣
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ        / نفيـن عبداللطيف محمــد    ،،      ،،       ـ ١٤
  ـــــــــــــــــاتـمـــــــــــــــــــــدرس الصيدالنيـــــــ    فتـــح هللا محمـــد       ـــاـ/ دين ةالدكتور ةدالسي ـ١٥
  ـرع أسيـــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدھانـــى محمـــد فريــــــ ـ السيـد الدكتــور/١٦
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم    د      ــــى محمــــلطف هــ/ أسام ،،     ،،        ـ ١٧
  :ـكــل مــن عن الحضــــورإعتـــذر وقــد      
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ        مكتور/ عبدالعليم محمـد عبدالعليــ األستاذ الد١
  المتفـــــرغ ـاذ الكيميـــــاء الطبيــــــــةأستــــــــــ       ــد محفــوظناديـــة محمـ كتورة/األستاذ الدـ ٢
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــــد المتفرغ            ـــف حسنيدة الدكتورة/ ھـــــدى يوســـالسـ ٣

  :ـللترشح لإلنتخابات كل من ورعن الحضتغيب د ـوق     
  وثـات العليا والبحـون الدراسوكيل الكلية لشئ     ـمـــــد إبرھيــدان زيــــــزياألستاذ الدكتور /  ـ١
  ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةـوكي            ـدـ/ محــروس عثمــــان أحم     ،،  ـ    ،،    ٢
  ةــــاء الطبيـــقســـــم الكيمي رئيــــــس مجلــــس           / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ    ،،   ،،        ـ٣
  



  
  ـ  ٢ـ  

ـى مناقشـة ولتكامــل العـــدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس        ـ قـد بـــدأ المجلس ف
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ

  ٠م٢١/٥/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٤التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١
 ـــــــــــرار :ـالقــــ          

  ورئيسد الكلية دم السيد األستاذ الدكتور/ عمية الجلسة قوفى بداي ٠تمــت المصادقــة                   
  الترحيب بكل من:ـالمجلس          
   ةـة الصيدليـاء التحليليـاذ الكيميــتسأـ د ـف محمـن عبداللطيـنفيورة/ ـاذ الدكتـالسيـدة األستـ ١    

  سيادتھـا من ضمـن الخمسـة أساتـذة الذيـن يمكـن ضمھـم إلى عضويـة المجلـس  إلنضمـام        
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠طبقـا للفقرة "ج" من المادة "        

   إلنضمام وطـلألدوية بأسي  T٣Aع ـر عـام مصنـمدي ـه لطفى محمد السيـد الدكتـور/ أسامــ ٢    
  " ٤٠ادة "ـوء الفقـرة "ھـ" من المـعلى ض )من الخـارج(وية مجلـس الكلية لعضسيادته         
  ٠من قانون تنظيم الجامعات        

  اذ ــور/ على عبدالظاھر عبدالرحمن ـ أستتـر للسيد األستاذ الدكــشكسيادتــه ال كمـا قــدم           
  ٠يادته للمجلسإلنتھــاء فترة عضويـة س الصيدلة الصناعية المتفرغ        

  ح ـ لمال أحمد صاجاألستاذ الدكتور/  تھنئة للسيددم السادة أعضاء مجلس الكلية الـا قـكم                
  ة ـكلية الصيدلة ـ جامعإنشـاء راف على ــه لإلشـإلنتداب سيادت المجلسورئيس  د الكليةعمي            

             ٠سوھاج             
  ٠يـــع دوام التوفيـــــــــــــقيـــــا للجممتمن          

  ٠م٢١/٥/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٤مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢
  القـــــــــــــــــــرار:ـ          

 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                   
  ام ـى للعـى الثانـل الدراسـة الفصــدلة اإلكلينيكيـج الصيـرنامة بـة نتيجـاد إحصائيــأن إعتمـــ بش ٣

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  الصيدلة اإلكلينيكية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ة برنامج ـاد نتيجــم إعتمـــت                
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣      
  ة/ ــنيالصيدالب ةـلخاصوراه اـالدكتالة ـوان رسـعنل ـأن تسجيــات بشـدالنيـلصيم اـاب قســخطـ  ٤

  وم ـفى العلوراه ـة الدكتـد بالقسم والمقيدة لدرجــدرس المساعـد ـ المـشريھان فرغلى جاد أحم     
  بعنوان:ـ الصيدلية (صيدالنيات)     
  اھية الصغر (النانو)""إستھداف األورام باستخدام حبيبات الكيتوزان متن     

“Tumor-Targeting Chitosan Nanoparticles” 
  راف كل من:ــــإشــب      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس١     

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                                     
       جيھــان نبيـل حسن فتيـح  ـ السيـــــدة الدكتـــورة/ ٢     

  م الصيدالنياتقسال رئيس مجلس لقائم بأعماأستاذ مساعد و          
  



  
  ـ  ٣ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ    

  شريھان  نية/الصيدالب لخاصةالدكتوراه اوان رسالة ـعنل ـتسجي الموافقــــــــة علـــى                
  وم ـفى العلوالمقيدة لدرجة الدكتوراه  نياتالصيدالم ـقسد بـلى جاد أحمد ـ المدرس المساعفرغ     

  ٠سابقا  بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور الصيدلية (صيدالنيات)     
  ة ـة أسيوط بشأن تشكيل لجنـخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـ  ٥

  ت ـ ــود ثابــن محمـى/ مؤمـدلـة بالصيـاصـر الخـاجستيـالة المــى رسـة علــاقشـم والمنــكـالح     
  ة (ميكروبيولوجيا طبية ـوم الصيدليلـر فى العـة الماجستيــدرجل ـنيل لـارج) والمسجــالخ (من     

  على النحو التالى:ـ ة)ـومناع      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ جمال فضل محمود١     

  (ممتحنا خارجيا)      عميد كلية الصيدلة ـ جامعة المنيا                                     
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد على محمد الفقى٢     

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

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى سعيد خليل الرھيوى٣     
                        المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةستاذ أ          

          كلية الطب ـ جامعة أسيوط
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد صادق أحمد٤     

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ ورئيس قسم           
  كلية الطب ـ جامعة أسيوط

  نى محمد عدوى نافعـ السيــــدة الدكتــــورة/ أما٥     
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس           

          كلية الطب ـ جامعة أسيوط
  علما بأنه قام بعمل ثالثة حلقات علمية ـ وقد قدم بحث للنشر بنشرة العلوم الصيدلية ـ جامعة     
                ٠أسيوط    
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة على رسالة الماجستير الخاصة ـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي ــــــــة علـــىالموافق                
  وم ـر فى العلـة الماجستيـدرجنيـل ل لـارج) والمسجـود ثابت ـ (من الخـالصيدلى/ مؤمن محمـب     
  ٠اـسابقة المذكورة ـراف اللجنــبإش الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)     
  دة الصيدالنية/ نسمة مصطفى محمد كمال ـ المدرس ــح السيـأن منـر بشــم العقاقيـساب قــخطـ  ٦

  رى ــلمصج اـار البرنامــوراه كاملة فى إطـة دكتـا على منحـرغ لحصولھــم تفـد بالقسـاعـالمس     
  لمى والھيئة لعل وزارة التعليم العالى والبحث اـول من قبـمى والمدـلة المـح طويـى للمنـاأللمان     
  م لحضور دورة اللغة ٢٣/٩/٢٠١٣ى حت ١٣/٤/٢٠١٣لعلمى فى الفترة من األلمانية للتبادل ا     
  ٠ةياأللمانية والدورات التدريب     
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  ـ  ٤ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ـ المدرس  حمد كمالة/ نسمة مصطفى مـدة الصيدالنيـح السيـمن الموافقــــــــة علـــى                
  لمصرى ار البرنامج اـالعقاقير تفرغ لحصولھا على منحة دكتوراه كاملة فى إط مـسالمساعد بق     
  لعلمى والھيئة ل وزارة التعليم العالى والبحث اـول من قبـمى والمدـلة المـح طويـى للمنـاأللمان     
  اللغة  م لحضور دورة٢٣/٩/٢٠١٣ى حت ١٣/٤/٢٠١٣لعلمى فى الفترة من األلمانية للتبادل ا     
  ٠ةياأللمانية والدورات التدريب     
  السيدة الصيدالنية/ نسمة مصطفى محمد كمال ـ المدرس  ذارـإعت أنـر بشـم العقاقيـاب قسـخط ـ ٧

  م٢٠١٣ة ـوراه يونيـة الدكتـة لدرجـررات الخاصــان المقـول إمتحـعن دخ مـد بالقســاعـالمس     
  لمصرى األلمانى ج اـار البرنامـإطلة فى ـوراه كامـة دكتـا على منحـ(دور أول) وذلك  لحصولھ     

  ٠ل وزارة التعليم العالىول من قبموالم )GERLS( ىللمنح طويلة المد     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ال ـ ـد كمــى محمـفة مصطـمـسـة/ نــدة الصيدالنيــالسي ذارــتـإع الموافقــــــــة علـــى                
  عن دخول إمتحان المقررات الخاصة لدرجة الدكتوراه يونية  رـالعقاقي قسمد بـالمدرس المساع     
  لمصرى إطار البرنامج اوراه كاملة فى ـة دكتــا على منحـم (دور أول)  وذلك  لحصولھ٢٠١٣     
  ٠ل وزارة التعليم العالىول من قبموالم )GERLS( ىاأللمانى للمنح طويلة المد     
  ن ـ ـاال سليمــد عبدالعـب محمـور/ غريـد الدكتـالسي ذارـإعتأن ـات بشـم الصيدالنيـاب قسـخطـ  ٨

  ار محمود حامد ـعن اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ من المدرس بالقسم     
  تصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـلوذلك إلسباب خاصة  بالقسمالمعيدة      

       تھـانى حســـن الفحــامـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١     
  رغات المتفاذ الصيدالنيأست              
  محمد عبدالرزاق عبدالمجيدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢     

  رغات المتفاذ الصيدالنيأست          
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  درس ـمحمد عبدالعال سليمان ـ المالسيد الدكتور/ غريب  إعتذار الموافقــــــــة علـــى                
  ار محمود ـة بالصيدالنية/ منـر الخاصـالة الماجستيـراف على رسـعن اإلش الصيدالنيات مـقسب     
 ٠ورة سابقـابإشــراف اللجنـة المذك وذلك إلسباب خاصة الصيدالنيات قسمحامد ـ المعيدة ب     
  ذار السيد األستاذ الدكتور/ محمود عبدالفتاح مصطفى ـأن إعتـم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ  ٩

  ة بالصيدالنية/ ـر الخاصـالة الماجستيـراف على رسـالجندى ـ األستاذ المتفرغ بالقسم عن اإلش     
  درجة ل ـدة (من الخارج) لنيـقيدر بأسيوط والمـشيماء محمد أحمد ـ الصيدالنية بمستشفى الص     
  الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) وذلك نظــرا لظـروف خاصة بسيادتـه ،      
  ة ـراف الخاصـة اإلشـدرس بالقسم إلى لجنـور/ أحمد صفوت محمد ـ المـد الدكتـة السيــوإضاف     
  تصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـو بسيادتھا     

     عاطف عبدالمنعم عبدالحافظـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     
  الكيمياء الطبيةورئيس مجلس قسم اذ أست              
  أحمد صفوت محمدور/ ـــــد الدكتـــــ السي٢     

  الكيمياء الطبية مدرس              
  ور/ محمد كمال عبدالحميدـــــد الدكتــــ السي٣     

  الطبية الكيمياء مدرس            



  ـ  ٥ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ى ـاح مصطفـود عبدالفتـور/ محمــاذ الدكتـد األستــذار السيــإعت الموافقــــــــة علـــى                

  ة ـر الخاصـالة الماجستيـى رسـراف علــن اإلشـع رغـالمتفة ـاء الطبيــاذ الكيميــالجندى ـ أست     
  صيدالنية/ شيماء محمد أحمد ـ الصيدالنية بمستشفى الصدر بأسيوط والمقيدة (من الخارج) بال     
   الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) وذلك نظــرا لظـروف خاصة درجة لنيل      
  ة ـإلى لجنالكيمياء الطبية درس ـد ـ مـوت محمـد صفـكتور/ أحمة السيد الدــه ، وإضافبسيـادتـ     
  ٠وبإشــراف اللجنـة المذكورة سابقـا اإلشراف الخاصة بسيادتھا     
  د األستاذ الدكتور/ طارق أبو الفضل محمد ـ ـور السيـأن حضـم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ ١٠
  ة ـنى مديـد فـ) والذى سيعق٢٤٦م (ـاء رقـة للكيميـة األمريكيـر الجمعيـم مؤتمـاذ بالقسـاألست      

  م حيث ١٢/٩/٢٠١٣-٨إنديانابولس بوالية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من       
  ٠بالمؤتمر مقبوال اأن لسيادته بحث      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ـمد ـ أستحضور السيد األستاذ الدكتور/ طارق أبو الفضل مح الموافقــــــــة علـــى                 
  ة ـد فى مدينـقـ) والذى سيع٢٤٦م (ـاء رقـة للكيميـة األمريكيـر الجمعيـة مؤتمـاء الطبيـالكيمي      
  م حيث ١٢/٩/٢٠١٣-٨إنديانابولس بوالية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من       
  ٠بالمؤتمر مقبوال اأن لسيادته بحث      
  مد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ أشرف مصطفى كمال  بشأن كيمياء الطبيةخطاب قسم الـ ١١

  س ـام خامـدة عـد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسية باستراليا لمـدرس المساعـعبدالمجيد ـ الم      
  ٠م وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بھا فى ھذا الصدد٢٠/٤/٢٠١٣إعتبارا من       

  ـــــــــــــــرار :ـالقـــ      
  مــد اإلجــازة الدراسيـة للسيـد الصيدلـى/ أشرف مصطفى كمال  الموافقــــــــة علـــى                 

  وعضو اإلجازة الدراسية باستراليا لمدة  كيمياء الطبيةالعبدالمجيد ـ المدرس المساعد بقسم       
  طبقـا للوائـح والقوانيـن المعمــول بھا فى ھــذا م وذلك ٢٠/٤/٢٠١٣عام خامس إعتبارا من       
  ٠الصدد      
  ة/ وسام ـدة الصيدالنيـراف المشترك  للسيـة اإلشـد بعثـم أنـبش كيمياء الطبيةم الـاب قسـخطـ ١٢

  ع ـام الرابـراف المشترك من العـصابر عبدالعال ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلش       
  دة األمريكية لمدة عام ثان إعتبارا ـة لويسفيل ـ كنتاكى بالواليات المتحـبجامع ٢٠١٠/٢٠١١      
  ة ــوب لمناقشـى المطلـزء العملـال الجــم وذلك إلستكم١٦/٩/٢٠١٤حتى  ١٧/٩/٢٠١٣من       
  ٠الدكتوراه      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  مـد بعثة اإلشراف المشتـرك  للسيـدة الصيدالنيــة/ وسام صابر  ىالموافقــــــــة علـــ                 

  كيمياء الطبية وعضـو بعثـة اإلشراف المشترك من العام ال عبدالعال ـ المدرس المساعد بقسم      
  بجامعـة لويسفيل ـ كنتاكـى بالواليات المتحدة األمريكية لمـدة عـام ثان  ٢٠١٠/٢٠١١الرابع       
  م وذلك إلستكمـال الجـزء العملـى المطلـوب ١٦/٩/٢٠١٤حتـى  ١٧/٩/٢٠١٣ن ــارا مـإعتب      
  ٠وراهـة الدكتـلمناقش      
  ر السيد الدكتور/ بھاء جمال الدين محمد ـأن سفـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـاب قســخطـ ١٣

  د ـاث مابعـراء أبحـة إلجـة علميـدا فى مھمـو بكنـة وتارلـم إلى جامعـدرس بالقسـف ـ المـيوس      
  ٠الدكتوراه على نفقة البعثات ولمدة ستة أشھر وذلك إعتبارا من تاريخ السفر      



  
  ـ  ٦ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  درس ـجمال الدين محمد يوسف ـ المر السيد الدكتور/ بھاء ـسف الموافقــــــــة علـــى                 

   اث ـراء أبحـة إلجـة علميـو بكندا فى مھمـة وتارلـالكيمياء العضوية الصيدلية إلى جامع مـقسب      
 ٠مابعد الدكتوراه على نفقة البعثات ولمدة ستة أشھر وذلك إعتبارا من تاريخ السفر      
  أن ـبشور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ـاب السيد األستاذ الدكتــخطـ ١٤

 م والخاصة بكل من:ـ٢٦/٥/٢٠١٣إصدار القرارات الصادرة من مجلس الجامعة بتاريخ       
  و ھيئة التدريس على مجلس القسم ومجلس ـارة لعضـب اإلعـرض طلـة على أاليعـــ الموافق١     

  نه فى وظيفة الكلية أو المعھد إال بعد مضى سنتين ميالديتين خدمة فعلية بالجامعة بعد تعيي         
   ٠عضو ھيئة التدريس         

  دلة بحكمى ـوالمع ١٩٧٢) لسنة ٤٩م الجامعات رقم (ـ) من قانون تنظي٩١ادة (ـق المــ تطبي٢     
  ص على ـم والتى تن١٣/٢/٢٠٠٥،  ١١/٥/٢٠٠٣ا بجلستھا فى ـة الدستورية العليـالمحكم        
  يزيد مجموع مدد األعارات والمھمات العلمية وأجازات  وز أنـوال اليجـع األحـفى جمي أنه"        
  ٠التفرغ العلمى عن عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو ھيئة التدريس"        

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠أحيـــط المجلــس علمــا                 
  أن ـا والبحوث بشـراسات العلية لشئون الدـاب السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعـخطـ ١٥

  ة التدريس بالجامعة ـح عضو ھيئـاص بمنـم والخ٢٦/٥/٢٠١٣رار مجلس الجامعة بتاريخ ـق      
  إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا وقرارات       
  ى ـن بالدولة متـن المدنييـون العامليـن قانـ) م٦٩ادة (ـا للمـات وطبقـى للجامعـس األعلـالمجل      
 ٠ح اإلجازةـدات المطلوبة لمنـى المستنـاستوف      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠أحيـــط المجلــس علمــا                 
  ة ـكليووط ـة أسيـدلة ـ جامعـة الصيـكلي ة بينـدة المبرمــد المعاھـديـة على تجــأن الموافقـبشـ ١٦

  ٠فرنسابالصيدلة جامعة مونتبليه       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ٠أحيـــط المجلــس علمــا                 
  ة برسالة ـة الخاصـم والمناقشـة الحكـن لجنـة مـى المقدمـر الجماعـة والتقريـر الفرديـالتقاريـ ١٧

  ارج) ـن الخـل (مــلى/ محمد عبدالحميد إسماعيل ـ المسجالصيدالسيد ة من ـوراه المقدمـالدكت      
  ٠ل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)ـلني      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   ة من لجنةـى المقدمـر الجماعـة والتقريـر الفرديـاء بالتقاريـالع على ماجــد اإلطــبعـ                     

   دـدالحميـد عبـالصيدلى/ محمالسيد ة من ـالمقدم لدكتوراهاة الخاصة برسالة ـم والمناقشـالحك      
   ةـوم الصيدليــى العلـة فــوراه الفلسفــة دكتــل درجـارج) لنيــن الخـل (مـجـسـالموإسماعيـل       
   ات العليا بالكلية ــنة الدراسلج توصيةو لصيدالنياتام سمجلس ققـرار  ذلكوكــ (صيدالنيات)      
  ٠)صيدالنيات( وم الصيدليةــالعلفى الدكتوراه  المجلس بمنح سيادته درجة ىـيـوص      

  
    



  
  ـ  ٧ـ  

  
  اء ـاذ الكيميـم ـ أستـد عبدالعليـم محمـور/ عبدالعليـاذ الدكتـد األستـن السيـدم مــاب المقــالخطـ ١٨

        صة إليواء سيارات السادة أعضاء صبشأن توسيع المظالت المخالعضوية الصيدلية المتفرغ       
  ٠ھيئة التدريس بالكلية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ادة ـة للسـة الشرقيـن الناحيـن األولى مـاكـة أمـص الستـتخصي س علىـالمجل قــواف                 
  نون من مشاكل صحية وعلى الجميع مراعاة ذلك ، على أن س الذين يعاـة التدريـاء ھيئـأعض      
  تصبح ھذه األماكن متاحة ألى من السادة أعضاء ھيئة التدريس إذ لم يتم شغلھا حتى الساعة       
  اء ھيئة التدريس بعدم ترك سيارتھم ـادة أعضـه على السـم التنبيـا كما يتـالحادية عشر صباح      
  ٠أكثر من يوم واحد      
  ن الخمسة أساتذة الذين ـس الكلية من ضمـد األعضاء لعضوية مجلـح أحـأن ترشيـرة بشـمذكـ ١٩

  م ـون تنظيـ" من قان٤٠ادة "ـرة "ج" من المـا للفقـس طبقـم إلى عضوية المجلـن ضمھـيمك      
  ٠الجامعـات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  أستاذ  إبراھيم عبدالرحمن ـ دالسيد األستاذ الدكتور/ سيإنضمام  ــة علـــىالموافقــــــ                

   ة من ضمن الخمسة أساتذة الذينـالكليس ـة مجلـعضويل ةـرغ بالكليـدلة الصناعية المتفـالصي      
   مـون تنظيـ" من قان٤٠دة "ارة "ج" من المـا للفقـس طبقـة المجلـم إلى عضويـضمھ نـيمك      

  ٠الجامعات     
  

  ٠اليوم ذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفســھ             
  
     رئيس المجلس                                               باإلنابة أمين المجلس        

    

   ال أحمـد صالـح)ـجم  ٠د٠(ا                                )     حسن فرغلى عزقـل ٠د٠(أ      

 
 

 

 

 

 

  


