
  
  

                                                                                   
                                                                   

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

                 )     ٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــــــــــر    

  )٥٩٧اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ
  م٧٢/٨/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق

 
الحادية عشر تمام الساعة فى م ٢٧/٨/٢٠١٣ الموافق ثالثاءإجتمـع مجلس الكلية يوم ال      
ـ  زيـدان زيد إبرھيمبمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ) ٥٩٧باحا بجلسته رقم (ص

 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ 
  البـــــــم والطــون التعليــوكيـــل الكليـــــة لشئـ      ــــن فرغلـــى عزقـــــلــ األستاذ الدكتور/ حس١
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة              ـدمـــان أحمــروس عثـــ/ محـ    ،،  ـ    ،،    ٢
  ـةـرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي              ـــدــــــد محمــــــد أحمــسيــ/     ،،  ـ    ،،    ٣
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ               ــاء أحمــد المغـــازىــصفـ األستاذ الدكتورة/ ٤
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ              ـودود  ـــاء محمــد عبـدالـ/ ھن    ،،  ،،       ـ ٥
  اء ـالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ     رفـــات خليفــــه        ــع ــالءــ السيـد الدكتــور/عـ٦

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                      
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ     ح      ـن فتيــان نبيـل حسـجيھ/ ةالدكتور ةـ السيـد٧
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ       مـد عبدالعليـدالعليم محمـكتور/ عبـ األستاذ الد٨
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيأستــــــــــــ          ن    ـإبراھيم عبدالرحمـد ـــسي/      ،،   ،،      ـ ٩
  المتفـرغ ةـمياء التحليليـة الصيدلياذ الكيــــــــأسـت        د ـ/ عبدالمعبود إسماعيل محم ،،      ـ   ،،  ١٠
  ــاء الطبيـــــــة المتفــــرغــأستـــــــــــــاذ الكيميــ       ـرــد عمـى عبدالحميـرغلــ/  ف  ،،    ،،      ـ١١
  رغـــــــالمتفــ ـرــــــــــاقيـــــأستـــــــــــــــاذ العقـ        ــانـــد رمضـأحمـ ودـــمحم /   ،،     ـ   ،،  ١٢
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ      وظــد محفــــة محمــنادي كتورة/األستاذ الدـ ١٣
  ـةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيــــــــــأستـــــــــــــــاذ        امــىــى ســـان مصطفـإيم /،،       ،،       ـ ١٤
  ـرغـــــــالمتفــــــــــر ــــاذ العقـــاقيـــــأستـــــــــــ       مود حافظ حسن عسافمح األستاذ الدكتور/ ـ١٥
  ـرغــــــــات المتفــــــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ      جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ     ،،     ،،   / ١٦
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــــــأسـتـ        نفيـن عبداللطيف محمــد   كتورة/األستاذ الدـ ١٧
  ـةــــمــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدلي    حســــن رفعــــت حســــن       ور/ ـد الدكتالسيـ ـ١٨
  ـرع أسيـــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدھانـــى محمـــد فريــــــ/     ،،     ،،    ـ ١٩
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم    د      ــــى محمــــلطف / أسامــه ،،     ،،        ـ ٢٠
  :ـكــل مــن عن الحضــــورتغيــــــب وقــد      
  ةــــــاء الطبيــس مجلــــس قســـــم الكيميــرئيــــ             عاطف عبدالمنعم عبدالحافظكتور/ األستاذ الد ـ١
  رغـــــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ         امـــــن الفحــى حســنـاـــتھ كتورة/ـ األستاذ الد٢
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــــد المتفرغ             نــــــف حسيدة الدكتورة/ ھـــــدى يوســـالسـ ٣
  



  
  ـ  ٢ـ  

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

  ٠م٢٤/٧/٢٠١٣المنعقدة بتاريخ ) ٥٩٦(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ـ  ١
  القـــــــــــــــرار :ـ          

  د الكلية ـدم السيد األستاذ الدكتور/ عميــة قــة الجلســى بدايـوف ٠صادقــةتمـــت الم              
  ر ـع بالخيـر المبـارك أعــاده هللا على الجميـد الفطــة عيـة بمناسبـس التھنئـس المجلـورئيـ    
    ٠والبركات    

  ة لكل مــــن:ـــه التھنئـدم سيادتــكمـــــا ق            
  لجامعة أسيوط لتعيينه رئيساً  ور/ محمد عبد السميع عيد ــاألستاذ الدكت دـــ السي١    
ً ـسصفاء أحمد المغازى ـ لتعيين سيادتھا رئي ـ السيدة األستاذ الدكتورة/٢       مجلس قسم العقاقيرل ا
ً ـسلتعييــن سيادتھـا رئيـ د عبـدالـودود ھناء محمـ السيدة األستاذ الدكتورة/  ٣         سـمس قـمجلل ــا

  الكيمياء التحليلية الصيدلية         
  إلختيـار سيادته من  س الصيدالنياتدرـمحمود فھمى على الصبحى ـ م ور/ــد الدكتــ السي٤    

     ٠أحد المحاضرين فى المؤتمر العلمى للعلماء الحاصلين على جائزة نوبل فى المانيا        
  ل مـن:ـــر لكــه الشكـدم سيادتــكمـــــا ق            

  إلنتھاء فترة  المتفرغ اذ العقــاقـيرـه ـ أستــاس خليفــزة عبــع ـ السيدة األستاذ الدكتورة/١    
  ٠رئاسة مجلس القسم         

  ـ أستــاذ الكيميــاء التحليليــة الصيدلية  ف خشبهـ السيدة األستاذ الدكتورة/ بيكيناز يوس٢    
  ٠القسمء فترة رئاسة مجلس المتفرغ إلنتھــا        

  ٠متمنيـــا للجميــع دوام التوفيــــــق            
  ل مـن:ـــلك كمـــــا قدم سيادته التعزية            

  لوفاة والدھا ـ أستاذ العقــاقـير فاتن مصطفى درويشـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١    
  لوفاة زوجھا المتفرغ ـ أستاذ العقــاقـير ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد سيد٢    
  ـ أستــاذ الكيميــاء التحليليــة الصيدلية  ف خشبهـ السيدة األستاذ الدكتورة/  بيكيناز يوس٣    

  لوفاة شقيقھاالمتفرغ         
 ٠م٢٤/٧/٢٠١٣اريــخ ) بت٥٩٦مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  ـــــــــرار:ـالقــــــــــ      
 ٠ذــارى التنفيــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                

  الب ـض الطـاد نتيجة اإللتماسات المقدمة من بعـإعتمأن ـرة شئون الطالب بالكلية بشــمذكـ  ٣
   م٢٠١٢/٢٠١٣ام الجامعى ـى الثانى للعـل الدراسـوط للفصــة أسيــدلة ـ جامعكليـة الصيب     

   ٠لفرق (أولى ـ ثالثة ـ رابعة)ل     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

 ٠نتيجــة االلتماســات الموافقــــــــة علـــى                
  عميد الكلية فى البت فى بعض األمور  /اذ الدكتورـاألست دـالسيض ـى تفويـر فــأن النظــبشـ  ٤

  د الكلية فى ـعمي /ورـاألستاذ الدكت السيدض ـذلك تفويــالب وكــة بالطــة والمتعلقلالمستعج     
  ام األول للسادة أعضاء ھيئة التدريس بالكلية بعد موافقة مجالس ـد العـارة بعــد اإلعــتجدي     



  ٠األقسام     
  

  ـ  ٣ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ة فى البت فى ـد الكليـور/ عميــاذ الدكتـألستد اـالسيض ـتفوي الموافقــــــــة علـــى                

  وھى:ـ بعض األمور المستعجلة والمتعلقة بالطالب     
  ـ إيقاف القيد عن الدراسة واإلمتحانات بسبب التجنيد١     
  د ـبع دريس واإلمتحاناتـالمنتدبين للت للسادة أعضاء ھيئة التدريسات ـاد اإلنتدابـــ إعتم٢     

     ٠العلمية قة األقساممواف         
  ٠لجان الممتحنين والمصححين والواردة من األقسام العلميةـ إعتماد ٣     
   ٠ن األول والثانىيـ الجداول الدراسية للفصلين الدراسي٤     
  ٠والغير مرضية (اإلجتماعية) ـ األعذار المرضية (بعد إعتمادھا من المراقبة الطبية)٥     
  ام األول ـد العـارة بعـد اإلعـة فى تجديـد الكليــض السيد األستاذ الدكتور/ عميـذلك تفويــوك     

  ٠للسادة أعضاء ھيئة التدريس بالكلية بعد موافقة مجالس األقسام     
  ة الصيدلة ـ ـن من كليـاب إدارة شئون الطالب المركزية بالجامعة بشأن الطالب المحوليـخط ـ٥

  ٠لصيدلة ـ جامعة أسيوطجامعة حلوان إلى كلية ا    
  القــــــــــــــــــرار :ـ    

  اب بالفرقة األولى ـورين بالخطــالب المذكــل الطـول تحويـقب الموافقــــــــة علـــى                
   م بعد إجراء المقاصة الالزمة٢٠١٤ـ٢٠١٣ى ـبكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط للعام الجامع     
  ٠لھم     
  ر الخاصة ـالة الماجستيـوان رسـعنل ـبشأن تسجي اب قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةـخطـ  ٦

  الماجستير فى  ل درجةـد لنيـوالمقي ـ د بالقسمـى ـ المعيـد علـر با حامـبالصيدلى/ المنتص     
  بعنـــوان:ـ كيمياء تحليلية صيدلية)العلوم الصيدلية (     
  قىء ذات التأثير المركزى بإستخدام تقنيات تحليلية مختلفة""تقدير بعض مضادات ال     

“Determination of some central antiemetic drugs using different  
  analytical techniques” 

  بـإشــــــراف كــل مــن:ـ     
  عبدالمعبود إسماعيل محمد ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     

 رغفكيمياء التحليلية الصيدلية المتأسـتاذ ال                
  نفيـن عبداللطيف محمــد  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢     

  اذ الكيميـاء التحليليـة الصيدليــةأستــــ                 
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ى/ ــة بالصيدلــر الخاصــالة الماجستيــوان رســعنل ــتسجي الموافقــــــــة علـــى                
  ة ــل درجــد لنيـوالمقي الكيمياء التحليلية الصيدلية قسمد بــر با حامد على ـ المعيـمنتصال     
  ورة ــالمذك ةــجنراف اللــمياء تحليلية صيدلية) بإشة (كيــوم الصيدليــى العلـر فــالماجستي     

   ٠والعنوان المذكور سابقا      
  



  
  ـ  ٤ـ  

 عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ أن تسجيل ـبش اب قسم الكيمياء الطبيةــخط ـ ٧
 نھى جمال محمد فكرى ـ المقيدة (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية       
  بعنـــوان:ـ (كيمياء صيدلية طبية)     
 ار ـات لعقـن كمشابھـات النافثايريديــض مشتقــلبعة ـة الجزيئيـجذـمـة النــد ودراســ"تشيي     

  البيداكولين ذات فاعلية محتملة لميكروب الدرن"       
“Synthesis and Molecular Modeling Studies of some Naphthyridine  
  Derivatives as Bedaquiline analogs with potential Anti-tuberculosis 
  Activity” 

  شــــــراف كــل مــن:ـبـإ     
  فـرغلـى عبدالحميـد عمــرـ السيد األستاذ الدكتور/ ١        

 رغفالمتالكيمياء الطبية أسـتاذ                             
   ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمود محمد محمد شيحه٢     

 الكيميـــاء الطبيــــةاذ أستـــ                            
  قــــــــــــــــــرار :ـال     

  ر الخاصة بالصيدالنية/ نھى ـعنوان رسالة الماجستيتسجيل  الموافقــــــــة علـــى                
  ر فى العلوم الصيدلية ـل درجة الماجستيـدة (من الخارج) لنيــرى ـ المقيــد فكــال محمــجم     
  ٠كورة والعنوان المذكور سابقا(كيمياء صيدلية طبية) بإشراف اللجنة المذ     
 م (دور ثان):ـ٢٠١٣بشأن جدول إمتحان الدراسات العليا لدرجة الماجستير دور سبتمبر ـ  ٨

 ٠ـ جدول المقررات العامــة١    
  ٠ـ جدول المقررات الخاصة٢    
  القــــــــــــــــــرار :ـ    

  ٠تـــم إعتمــاد جــداول اإلمتحانات                
  خاصة" وھـــم :ـ مقرراتبشأن اإللتماسات المقدمة من بعض طالب الماجستير " ـ٩
  ـ الصيدالنية/ والء سيد محمد أحمد١   
  ـ الصيدالنية/ مى صالح إسماعيــل٢   
  ـ الصيدلــى/ أحمد سيد إبراھـيــــم٣   

  ٠فى مادة الصيدلة الصناعية المتقدمة    
  القــــــــــــــــــرار :ـ    
  ٠أحيـــط المجلـــس علمــــا                

  ن ـورة/ نفيـاذ الدكتـدة األستـارة السيــإعأن ــبش اب قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةــخطـ ١٠
  عبداللطيف محمد ـ األستاذ بالقسم للعمل كأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية ـ كلية الصيدلة ـ       
  ٠السفرالعربية السعودية إعتبارا من تاريخ جامعة القصيم ـ المملكة       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  داللطيف محمد ـ ـن عبـدة األستاذ الدكتورة/ نفيــارة السيــإع الموافقــــــــة علـــى                

  الصيدلة ـ  ليةاء الصيدلية ـ كـاذ بقسم الكيميـالكيمياء التحليلية الصيدلية للعمل كأستاذ أست      



  ٠جامعة القصيم ـ المملكة العربية السعودية إعتبارا من تاريخ السفر      
  ـ  ٥ـ  

  ور/ جمال أحمد صالح ـ منسق برنامج الصيدلة ـاذ الدكتـدم من السيد األستــاب المقــالخطـ ١١
  ام ـة عـنيكية لموازندلة اإلكليـج الصيـرنامـى لبـاب الختامـاد الحسـأن إعتمـة بشـاإلكلينيكي      
  ٠م٣٠/٦/٢٠١٣والمنتھية فى  ٢٠١٢/٢٠١٣      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة ــدلة اإلكلينيكيـج الصيـامـرنـى لبــاب الختامــاد الحســإعتم الموافقــــــــة علـــى                

 ٠م٣٠/٦/٢٠١٣والمنتھية فى  ٢٠١٢/٢٠١٣لموازنة عام       
  ردود أقسام الكلية (عقاقير ـ صيدالنيات ـ كيمياء تحليلية صيدلية) بشأن تكليف معيدين ـ ١٢

  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣جدد من خريجى الكلية للعام الجامعى       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠إلعادة النظرقسم الينتظر ردود باقى األقسام ويعاد رد قسم الصيدالنيات إلى                 
  ن (كيمياء صيدلية ـذة المساعديـذة واألساتـف األساتـة لوظائـر اللجنة العلمية الدائمـريـتقـ ١٣
  ده رضوان ـ األستاذ المساعد بقسم الكيمياء ـواد عبــور/ عـة بالسيد الدكتـوحيوية) الخاص     
  ٠العضوية الصيدلية     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ن والمدرسيـن وتـم اإلطــالع على ـذة المساعـديـة دون األساتـتمــع مجلـس الكليإج               
    ) كيميـاء صيدليـة وحيويةذة (ــساتف األــة لوظائــة الدائمـالعلميالتقريــر الجماعى للجنـة       
  عضوية  الدكتور/ عواد عبده رضوان ـ األستاذ المساعـد بقسم الكيمياء الوالخاصـة بالسيد      
  بتعيين   ى المجلـسالكيمياء العضوية الصيدلية ـ يوصـس قسم ـرار مجلوكـذلك قالصيدلية      
  آداء ـب سيادتـه ملتـزم حيث أن الكيمياء العضوية الصيدليةسيادته فى وظيفـة أستـاذ بقسـم      
   ٠زاءات تأديبيةبصورة مرضية ولم تصدر ضده أية ج واجباته الوظيفية     
 ن (عقاقير) الخاصة ـذة المساعديـذة واألساتـة العلمية الدائمة لوظائف األساتـر اللجنـتقريـ ١٤

 ٠بالسيد الدكتور/ عزالدين قاسم دسوقى ـ األستاذ المساعد بقسم العقاقير      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   الع علىــم اإلطـن والمدرسين وتـديذة المساعـاتـة دون األســس الكليـع مجلإجتمــ               
   دــة بالسيـالخاصوذة (عقاقير) ـساتف األـة لوظائـة الدائمـالعلمية ـى للجنـر الجماعـريـالتق      
  قسم  ذلك قـرار مجلسوكـ عقاقيرقسم الاألستاذ المساعد بالدكتور/ عزالدين قاسم دسوقى ـ       
  سيادته  بقسم العقاقيـر حيث أن سيادته فى وظيفة أستاذ نالعقاقير ـ يوصـى المجلس بتعيي      
   ٠ملتزم بآداء واجباته الوظيفية بصورة مرضية ولم تصدر ضده أية جــزاءات تأديبية      

  
  ٠ومفـس اليھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر ن          

        رئيس المجلس                                                    أمين المجلس                  

  

  )زيـدان زيـد إبرهيـم ٠د٠(ا                    )     دـان أحمـروس عثمـمح ٠د٠(أ     


