
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر    
  )٥٩٦اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م٤٢/٧/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

الحادية عشر تمام الساعة فى م ٢٤/٧/٢٠١٣ ء الموافقربعاإجتمـع مجلس الكلية يوم األ      
جمال أحمد صالح ـ بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٦احا بجلسته رقم (صب

 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ 
  البـــــــم والطــون التعليــوكيـــل الكليـــــة لشئـ         ـ األستاذ الدكتور/ حســــن فرغلـــى عزقـــــل١
  وثـات العليا والبحـون الدراسوكيل الكلية لشئ        ـمـــد إبرھيــــ/ زيــــدان زيــ     ،،  ،،        ـ٢
  ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةـوكي               ـدـ/ محــروس عثمــــان أحمـ    ،،  ـ    ،،    ٣
  ةــــاء الطبيــــــــم الكيميرئيــــــس مجلــــس قس               / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ    ،،   ،،       ـ٤
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ               ـ األستاذ الدكتورة/ عــــــزة عبــــاس خليفــــه ٥
  اء ــالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ     عرفـــات خليفـــــــه         ـ السيـد الدكتــور/عـــالء٦

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                      
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ     جيھــان نبيـل حسن فتيـح      / ةالدكتور ةـ السيـد٧
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ         ميـكتور/ عبدالعليم محمـد عبدالعلـ األستاذ الد٨
  ـرغـــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ         امـى حســـن الفحــــنـاـتھ كتورة/ـ األستاذ الد٩
  المتفــــرغ ـةــــلة الصناعيدـــاذ الصيإبراھيم عبدالرحمن               أستــــــــــــسيـد كتور/ األستاذ الدـ ١٠
  ــاء الطبيـــــــة المتفــــرغــأستـــــــــــــاذ الكيميــ       ى عبدالحميـد عمــر،،     /  فرغلـ   ،،       ـ١١
  غرــــــالمتفـــ ـــرــــــــاقيـــــأستـــــــــــــــاذ العقـ       أحمــد رمضــان ودــمحم /،،        ،،      ـ  ١٢
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ      ناديـــة محمـــد محفــوظ كتورة/األستاذ الدـ ١٣
  ـةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــأستـــــــــــــــاذ       إيمــان مصطفـى سامــى /   ،،      ،،       ـ ١٤
  ــــر ـــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــاقيـــــــــــــأستـــــــــ       سن عسافمحمود حافظ ح األستاذ الدكتور/ ـ١٥
  ـرغــــــــات المتفــــــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ      جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٦
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـــــأسـتــــ    كتورة/ ھنــاء محمــد عبدالـودود  ـ األستاذ الد١٧
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ        / نفيـن عبداللطيف محمــد    ،،      ـ     ،،   ١٨
  ساعــــد المتفرغأستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة الم             ـــف حسنيدة الدكتورة/ ھـــــدى يوســـالسـ ١٩
  ـةـــالكيميـــاء التحليليــــة الصيدليمــــــــــدرس           حســــن رفعــــت حســــن ور/ ـد الدكتـالسي ـ٢٠
  ـرع أسيـــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدھانـــى محمـــد فريــــــ ـ السيـد الدكتــور/٢١
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم    د      ــــى محمــــلطف سامــه/ أ ،،     ،،        ـ ٢٢
  :ـكــل مــن عن الحضــــور تغيــــــبوقــد      
  ـةـرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي             سيـــــــد محمــــــد أحمــــــدكتور/ األستاذ الدـ ١
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ             بيكينـــاز يوســـف خشبــه رة/كتواألستاذ الدـ ٢
  
  
  
  



  ـ  ٢ـ  

ـى مناقشـة ولتكامــل العـــدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس       ـدأ المجلس ف ـد بــ  ـ ق
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ

  ٠م٢٥/٦/٢٠١٣) المنعقدة بتاريخ ٥٩٥رقم (التصديق على محضر الجلسة السابقة ـ  ١
 القـــــــــــــــرار :ـ          

  ة ــد الكليـور/ عميـاذ الدكتـد األستـدم السيــة قـة الجلســوفى بداي ٠تمــت المصادقــة                   
  ده هللا علـى األمـة التھنئـة بمناسبــة حلــول شھـر رمضـان الكريـم أعــا ســالمجلس ـورئي           
  ٠يوليو ٢٣اإلسالمية بالخير والبركات وكذلك التھنئة بمناسبة ثورة           

  ل الكلية ـوكيـ  مد إبرھيور/ زيـدان زيـاذ الدكتتـد األسـلسيالتھنئــة ل هــسيادت قــدمكمــا            
  ٠لكلية لفترة قادمةاعميد  لتولى منصبإلنتخاب سيادته  لشئون الدراسات العليا والبحوث     

  كل من:ـكمــا رحــب سيادتـه ب           
  ة المتفرغ دلة الصناعيــاذ الصيــن ـ أستـم عبدالرحمـور/ سيـد إبراھيـاذ الدكتــ السيد األست١    

  من ضمن الخمسة أساتـذة الذين يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا  إلنضمام سيادته        
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠قرة "ج" من المادة "للف        

  إلنضمام سيادته  الكيمياء التحليلية الصيدليةـ مدرس ن ت حسن رفعـحس /ورالسيد الدكتــ ٢    
  ٠لعضوية مجلس الكلية        

    اتـدرس الصيدالنيــ  م دينـا فتح هللا محمد/ ةالدكتور ةلسيدل رـه الشكـدم سيادتــا قـكم           
  ٠إلنتھاء فترة عضويتھا بالمجلس     
  د ـح ـ عميـد صالـال أحمـجمور/ ـاذ الدكتـد األستـلسيأعضاء المجلس الشكـر لدم ـا قـكم           

      ٠على فترة العمادة السابقة الكلية      
  ٠للجميع دوام التوفيق نيمتمني       
  ٠م٢٥/٦/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٥رقم ( مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقةـ  ٢

  القـــــــــــــــــــرار:ـ      
 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣إعتماد نتائج الفصل الدراسى الثانى لفرق الكلية المختلفة للعام الجامعى ـ  ٣
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ى ـام الجامعـرق الكلية المختلفة للعـى الثانى لفـل الدراسـالفصتـــم إعتمــاد نتائــج                 
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣     
  ٠عداد الطالب المقبولة للمقررات اإلختياريةمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن أـ  ٤
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  أن يتم تفعيل توصية المؤتمر العلمى للكلية بتقسيم الطالب المبدئية على الموافقــة                 
    ٠الئحة حسب أولوية التسجيللعلى عدد المقررات اإلختيارية الموجودة با     
  اإللتماسات المقدمة من بعض طالب الفرقة اإلعدادية  مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأنـ  ٥

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣جامعى والثانية الفصل الدراسى الثانى للعام ال     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ٠ھانتيجــة اإللتماســات التى تمـت والتى لـم تتـم فحصـ الموافقــــــــة علـــى                
  
  
  



 ـ  ٣ـ  

  الب برنامج الصيدلة ـض طـات المقدمة من بعـاإللتماس أنـرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ  ٦
  ٠كيةاإلكليني     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ٠نتيجــة اإللتماســات الموافقــــــــة علـــى                

  قسم الكيمياء الطبية بشـأن تسجيـل عنـوان رسالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدلى/  خطـابـ  ٧
  ر فى العلـوم ـالماجستية ـل درجــد لنيـم والمقيـد بالقسـس ـ المعيـرى حمدى إدريـد  خيـأحم     
  وان:ـــــبعن الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)     
  "تصميم وتشييد بعض متشابھات الجريزوفولفين مع تحسين خصائص فيزيائية وكيميائية"     

“Design   and   Synthesis   of   some   Griseofulvin   Analogs   with  
Improved Physicochemical Properties” 

  بإشــراف كــل مــن:ـ      
  ذ الدكتور/ محمود عبدالفتاح الجندىاتسـ السيد األ١     
  أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ        
                     عاطف عبدالمنعم عبدالحافظـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢     
  رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبيةأستاذ و        
                         دكتور/ محمود محمد شيحهـ السيد األستاذ ال٣     
  الكيمياء الطبيةأستاذ         
  القــــــــــــــــــرار :ـ    

  حمد  تسجيـل عنـوان رسالة الماجستيـر الخاصـة بالصيدلى/ أ الموافقــــــــة علـــى                
  ر فى ـة الماجستيـل درجــد لنيـيوالمق ةـاء الطبيـالكيمي مـقسخيرى حمدى إدريس ـ المعيــد ب     
  ٠بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا العلـوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)     
  ل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ـأن تسجيـم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ  ٨

   (من مـدة بالقســوط  والمقيـأسيـدر بــالص ىـاشم  ـ صيدالنية بمستشفـشيماء أحمد محمد ھ     
  وان:ـــبعن كيمياء صيدلية طبية)الماجستير فى العلوم الصيدلية ( لنيل درجة وذلك )الخارج     

  م طرق النمذجية الجزيئية إلكتشاف عالجات جديدة للفيروسات"ادخاست"      
“Molecular   Modeling   Approaches  for  the  Discovery  of  new 
  Antiviral Therapeutics” 

  بإشــراف كــل مــن:ـ      
                     عاطف عبدالمنعم عبدالحافظـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     
  رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبيةأستاذ و        
                         ـ السيـــــد الدكتــــــور/ أحمـد صفـوت محمـد٢     
  الكيمياء الطبيةمدرس                
                      ـ السيـــــد الدكتــــــور/ محمد كمال عبدالحميد٣     
  الكيمياء الطبيةمدرس                  

  
  



  ـ  ٤ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ة/ ــلصيدالنية باـاصـر الخـالة الماجستيـوان رسـنـل عــتسجي الموافقــــــــة علـــى                

  الكيمياء  مـدة بقسـوط  والمقيـدر بأسيـة بمستشفى الصـشيماء أحمد محمد ھاشم  ـ صيدالني     
   كيمياء صيدلية طبية)ر فى العلوم الصيدلية (يالماجست ل درجةوذلك لني )الخارجالطبية (من      
  ٠بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا     
  ل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ ـأن تسجيـم الكيمياء الطبية بشـساب قـطخـ  ٩

  لبنى مصطفى محمد أحمد ـ الصيدالنية بمستشفى طھطا العام والمقيدة بالقسم (من الخارج)      
  بعنــوان:ـ لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)وذلك      
  ى ـة علـة والمحتويــة الحلقــات متوسطــض مشتقــبعلة ـوجيـولــات البيـدراسـد والــ"تشيي     

  النتروجين"       
  “Synthesis and Biological  Investigations of  some  Medium-Sized  
    Nitrogen Containing Macrocyclic Derivatives” 

  بإشــراف كــل مــن:ـ        
                     عاطف عبدالمنعم عبدالحافظـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     
  رئيس مجلس قسم الكيمياء الطبيةأستاذ و        
                         ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمود محمد شيحه٢     
  الكيمياء الطبيةأستاذ         

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ لبنى ـل عنـتسجي وافقــــــــة علـــىالم                

   الكيمياء الطبية مـدة بقسـام والمقيـا العـى طھطـة بمستشفـد أحمد ـ الصيدالنيـمصطفى محم     
   ة)ـاء صيدلية طبيـة (كيميـوم الصيدليـى العلـر فـة الماجستيــل درجـلنيوذلك ارج) ـ(من الخ     
  ٠ة المذكورة والعنوان المذكور سابقاـراف اللجنـبإش     
  د الصيدالنية/ أميرة عاطف شريف ـ المعيدة ـد قيـأن تجميـم الكيمياء الطبية بشـاب قســخطـ ١٠

  وم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) لمدة عام ـر فى العلـة الماجستيـدة لدرجـبالقسم والمقي       
  ٠م وذلك لظروف خاصة١/٧/٢٠١٣من إعتبارا        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  قسم ة/ أميرة عاطف شريف ـ المعيدة بد الصيدالنيــد قيــتجمي الموافقــــــــة علـــى                

  وم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) ـر فى العلـة الماجستيـدة لدرجــالكيمياء الطبية والمقي       
  ٠م وذلك لظروف خاصة١/٧/٢٠١٣لمدة عام إعتبارا من        
  الة ـة لرسـم والمناقشـة الحكـل لجنــأن تشكيـاء التحليلية الصيدلية بشـم الكيميـاب قســخطـ ١١

  وث الدواء ـز بحـة بمركـة/ ريم يوسف شاھين ـ الصيدالنيـة بالصيدالنيـر الخاصــالماجستي      
  اء ـة (كيميـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيـلة لدرجـ(من الخارج) والمسج وطـة أسيـجامع      
  وتصبح على النحو التالى:ـ تحليلية صيدلية)      

  
  
  

  ـ  ٥ـ  



  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالقوى محمد ١     
  أستاذ الكيمياء التحليلية المتفرغ                 

  (ممتحنا خارجيا)             لية الصيدلة ـ جامعة القاھرةك                             
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ جمال أحمد صالح ٢     
  (ممتحنا خارجيا)          عميد الكلية أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية و        
            األستاذ الدكتورة/ حرية عبدالمجيد محمد ةـ السيد٣     

  الكيمياء التحليلية الصيدلية  أستاذ           
  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                             

            ف خشبهاألستاذ الدكتورة/ بيكيناز يوس ةـ السيد٤     
  م الكيمياء التحليلية الصيدلية س مجلس قسرئيو أستاذ           

  وطكلية الصيدلة ـ جامعة أسي                             
  بنشـر بحـث فى مجـلة علمية متخصصة  تات علمية وقامثالث حلقل ا قامت بعمعلمــا بأنھ     
  ٠ومؤتمر علمى متخصص     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ة ـر الخاصـالة الماجستيـة لرسـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي الموافقــــــــة علـــى                

  وطـة أسيـدواء جامعـوث الــز بحــة بمركــن ـ الصيدالنيـف شاھيـم يوســة/ ريـدالنيـبالصي      
  ة (كيمياء تحليلية صيدلية) ـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيـلة لدرجـ(من الخارج) والمسج     

  ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا      
  السيد األستاذ الدكتور/ أسامة محمد ذار ـعتبشأن إ بالكلية م الصيدلة اإلكلينيكيةـاب قسـخطـ ١٢

  ا عن ـة طنطـس قسم الصيدلة اإلكلينيكية ـ كلية الصيدلة ـ جامعـأستاذ ورئي ـحسن إبراھيم       
  راف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمود إسماعيل عبد العزيز ـ ـلجنـة اإلش      
  ور/ـد الدكتـة السيــر وإضافـاجستيـة المــدرجـد لـكية والمقيصيدلة اإلكلينيـم الـد بقسـالمعي      
  وتصبـح لجنـة اإلشـراف  رافـة اإلشـلى لجنإدرس بالقسم ــمصطفى عبدالرحمن سيد ـ الم      
  ى:ــــو التالـــى النحـعل      
         امن الفحتھانى حساألستاذ الدكتورة/  ةـ السيد١     

  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ـ يات المتفرغالصيدالن أستاذ             
            أيمن خيرى محمد حسنـ السيـــــد الدكتـــــــور/ ٢     

  ـ جامعة أسيوط طبكلية ال طب القلب واألوعية الدموية ـمدرس             
          مصطفى عبدالرحمن سيدـ السيـــــد الدكتـــــــور/ ٣     

  ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط كلينيكيةالصيدلة اإلمدرس             
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   ـور/ أسامة محمد حسن إبراھيم ـد األستاذ الدكتـالسيذار ــإعت الموافقــــــــة علـــى                
  شراف ا عن لجنـة اإلـة طنطـاذ ورئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية ـ كلية الصيدلة ـ جامعـأست      
  م ـد بقسـود إسماعيل عبد العزيز ـ المعيـى/ محمـة بالصيدلـر الخاصـالة الماجستيـى رسـعل      
      ى ــور/ مصطفــد الدكتــة السيــافـر وإضــاجستيـة المـد لدرجـيـة والمقـدلة اإلكلينيكيــالصي      
  وبإشـراف اللجنـة  لجنة اإلشراف لىإ الصيدلة اإلكلينيكيةعبدالرحمن سيد ـ المدرس بقسم       
  ٠المذكورة سابقا      
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  ـ  ٦ـ  

  درس  ــخطاب قسم الصيدالنيات بشأن سفر السيدة الصيدالنية/ بسمة ناجى عبدالحميد ـ المـ ١٣
  وراه ـالمساعد بالقسم للواليـــات المتحدة األمريكية إلستكمال الجزء الخارجى لرسالة الدكت      
  ٠إعتبارا من تاريخ السفرإلشراف المشترك واظام طبقا لن      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  درس  ـى عبدالحميد ـ المـدة الصيدالنية/ بسمة ناجـر السيــسف الموافقــــــــة علـــى                

  الةـلرسرجى قسم الصيدالنيات للواليات المتحدة األمريكية إلستكمال الجزء الخاد بـالمساع      
  ٠إعتبارا من تاريخ السفرطبقا لنظام اإلشراف المشترك والدكتوراه       
  العراقى على محمد ر السيدة الصيدالنية/ نرمين السيد ـأن سفـاب قسم الصيدالنيات بشـخطـ ١٤
   الةـزء الخارجى لرسـال الجـدة األمريكية إلستكمـد بالقسم للواليات المتحـدرس المساعـالم      

  ٠إلشراف المشترك وإعتبارا من تاريخ السفراوراه طبقا لنظام ـالدكت      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  العراقى ـ  على محمد دـن السيـالسيدة الصيدالنية/ نرمي رــسف الموافقــــــــة علـــى                
  دة األمريكية إلستكمال الجزء الخارجى للواليات المتح الصيدالنيات قسمد بالمدرس المساع      
  ٠لرسالة الدكتوراه طبقا لنظام اإلشراف المشترك وإعتبارا من تاريخ السفر      
  ر ـى/ شھيـد الصيدلـة بالسيـازة الدراسية الخاصـد األجـأن مـات بشـم الصيدالنيـاب قسـخطـ ١٥

  إعتبــارا مــن  رىــأخ رــة أشھــة ستدــم لمــد بالقســدرس المساعــر ـ المــس ماھــجرج      
  ٠اء من المنحة التى حصل عليھا من بلجيكاـبمرتب لإلنتھم  ١٥/١/٢٠١٤      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ر جرجس األجازة الدراسية الخاصة بالسيد الصيدلى/ شھيمـد  ىالموافقــــــــة علــ                

  إعتبــارا مـن رى ـر أخـة أشھـست دةــلمات ــالصيدالني مـقسد بــدرس المساعــر ـ المــماھ       
  ٠المنحة التى حصل عليھا من بلجيكا بمرتب لإلنتھاء منم ١٥/١/٢٠١٤       
  ازة ـجم إ١٧/٦/٢٠١٣حتى  ٢٨/٢/٢٠١٣ـرة من ار الفتـأن إعتبـاب قسم العقاقير بشـخطـ ١٦

  د بالقسم ـنية/ إيمان سيد أحمد السيد خالف ـ المدرس المساعدون مرتب للسيدة الصيدالـب       
  ٠وعضو البعثة الخارجية حيث أن سيادتھا كانت تستكمل البعثة الخارجية       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ازة ـم أج١٧/٦/٢٠١٣حتى  ٢٨/٢/٢٠١٣إعتبار الفترة من  الموافقــــــــة علـــى                

   مـقسد بــدرس المساعـالسيد خالف ـ الم ب للسيدة الصيدالنية/ إيمان سيد أحمدـدون مرتـب      
  ٠العقاقير وعضو البعثة الخارجية حيث أن سيادتھا كانت تستكمل البعثة الخارجية      
 م دور أول:ـ ٢٠١٣نتيجة إمتحانات الدراسات العليا دور يونية ـ ١٧

  ٠م (دور ثان)٢٠١٣وم التكنولوجيا الصيدلية دور يونية ـ نتيجة إمتحانات دبل١      
  ٠ـ نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية العامة لدرجة الماجستير (دور أول)٢      
  ٠(دور ثان)ـ نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية العامة لدرجة الماجستير ٣      
  ٠(دور أول)ة الماجستير لدرجالخاصة نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية ـ ٤      
  ٠الدكتوراه (دور أول)نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية الخاصة لدرجة ـ ٥      

  
  
  

  ـ  ٧ـ  



  القــــــــــــــــــرار :ـ      
 م دورأول:ـ ٢٠١٣نتيجة إمتحانات الدراسات العليا دور يونية  ىالموافقـــــــة علــ                

  ٠م (دور ثان)٢٠١٣تحانات دبلوم التكنولوجيا الصيدلية دور يونية ـ نتيجة إم١      
  ٠ـ نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية العامة لدرجة الماجستير (دور أول)٢      
  ٠ـ نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية العامة لدرجة الماجستير (دور ثان)٣      
  ٠لخاصة لدرجة الماجستير (دور أول)ـ نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية ا٤      
  ٠ـ نتيجة إمتحانات المقررات الدراسية الخاصة لدرجة الدكتوراه (دور أول)٥      
  ارة السيد األستاذ الدكتور/ فرغلى عبدالحميد عمر ـ ــاب قسم الكيمياء الطبية بشأن إعـخطـ ١٨

 ةـة الصيدلة ـ جامعـة ـ كليـاء الطبيـية أستاذ الكيمـل فى وظيفـاذ المتفرغ بالقسم للعمـستاأل      
  ٠م١/١٠/٢٠١٣أكتوبر لمدة عام إعتبارا من  ٦      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
 ر ـ ــد عمــى عبدالحميـور/ فرغلـــاذ الدكتـد األستـارة السيـإع الموافقــــــــة علـــى                

  ة الصيدلة ـ ـة ـ كليـاء الطبيـاذ الكيميـة أستـفرغ للعمل فى وظيفالكيمياء الطبية المت اذـأست       
  ٠م١/١٠/٢٠١٣أكتوبر لمدة عام إعتبارا من  ٦ ةـجامع       
  الخطاب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ محمود محمد شيحه ـ مدير وحدة ضمان الجودة ـ ١٩

   :ـبشأن       
  ٠م٢٠١١/٢٠١٢ الجامعى للعام  (Program Report)تقرير البرنامج ـ ١       
  ـ التقاريـــر الفنيـــة ألنشطــة الخطـــة التنفيذيـة مـن الخامـس ـ السابـع فـى الفتـرة مـن ٢       

  ٠م٣٠/٩/٢٠١٢وحتى  ١/١/٢٠١٢           
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ٠رةالمذكـــو ريــرــاتـــم إعتمــاد التق                
  المدرس ـ خطاب قسم العقاقير بشأن تعيين السيدة الدكتورة/ إيمان سيد أحمد السيد خالف ـ ٢٠

  ٠المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم      
  القــــــــــــــــــــرار:ـ      

  ـ الف ــد خـسيد الـد أحمـان سيـإيمورة/ ــدة الدكتــن السيــالموافقــــــــة علــى تعيي                
  حيث أن سيادتھا ملتزمة  العقاقير قسمالعقاقير فى وظيفة مدرس ب قسمالمدرس المساعد ب      
 ٠وتقوم   بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية      

   

  ٠اليوم نفسذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر ــھ                  
  

     رئيس المجلس                                                      أمين المجلس               

    

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

  


