
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٥٩٨اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م٢٤/٩/٢٠١٣دة بتاريخ المنعق
 

الحادية عشر تمام الساعة فى م ٢٤/٩/٢٠١٣ الموافق ثالثاءإجتمـع مجلس الكلية يوم ال      
ـ  زيـدان زيد إبرھيممقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ب) ٥٩٨صباحا بجلسته رقم (

 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ 
  البـــــــم والطــون التعليــوكيـــل الكليـــــة لشئـ      ــــن فرغلـــى عزقـــــلــ األستاذ الدكتور/ حس١
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة              ـد/ محــــروس عثمـــان أحمــ    ،،  ـ    ،،    ٢
  ـةـرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي              ـــدــــــد محمــــــد أحمــسيــ/     ،،  ـ    ،،    ٣
  ةــــــاء الطبيــميس مجلــــس قســـــم الكيــرئيــــ             عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ/     ،،  ،،        ـ٤
  ــرــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ              صفــــاء أحمــد المغـــازىـ األستاذ الدكتورة/ ٥
س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيـ              / ھنـــاء محمــد عبـدالــودود       ،،  ،،       ـ ٦
  اء ـالكيميقسـم س ــس مجلــم بأعمـال رئيـــالقائ     عــرفـــات خليفــــه         ــالءـلدكتــور/عــ السيـد ا٧

  العضويــة الصيدليـــــة                                                                                      
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ       جيھـان نبيـل حسـن فتيــح    / ةالدكتور ةـ السيـد٨
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ       مكتور/ عبـدالعليم محمـد عبدالعليــ األستاذ الد٩
  ـــــــــــــــــرغ/ سيد إسماعيل محمـــــــــد              أستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـ    ،،  ،،       ـ ١٠
  رغـــــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ         امـى حســـن الفحـــنـاـتھ كتورة/ـ األستاذ الد١١
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيإبراھيم عبدالرحمـن              أستــــــــــــد ــسيكتور/ األستاذ الدـ ١٢
  المتفـرغ ةـاذ الكيمياء التحليليـة الصيدليــــــــأسـت        / عبدالمعبود إسماعيل محمـد  ،،        ـ   ،،١٣
  ــاء الطبيـــــــة المتفــــرغــأستـــــــــــــاذ الكيميــ       ـرــد عمـى عبدالحمي،،    /  فـرغلــ  ،،      ـ١٤
  المتفـــــــــرغ ـرــــــــــاقيـــــأستـــــــــــــــاذ العقـ       ـان أحمـــد رمضـــ ودـــمحم /،،        ـ   ،،  ١٥
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ      وظــد محفــــة محمــنادي كتورة/األستاذ الدـ ١٦
  ـرغـــــــــــر المتفــــــقيـــــــــاذ العقـــاأستـــــــــــ       محمود حافظ حسن عساف األستاذ الدكتور/ ـ١٧
  ـةــــــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــأسـتـــــ        نفيـن عبداللطيف محمــد   كتورة/ـ األستاذ الد١٨
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــــد المتفرغ    ھـــــدى يوســف حســــن  / ةالدكتور ـ السيدة١٩
  ـةــــمــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدلي         حســــن رفعــــت حســـن        ور/ـد الدكتـالسيـ ٢٠
  ـرع أسيــوطـــاع شركـــة "سيد" فــرئيــس قطـ          ــدھانـــى محمـــد فريــــــ/     ـ     ،،     ،،٢١
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم    د      ــــى محمــــلطف / أسامــه ،،     ،،        ـ ٢٢
  :ـكــل مــن عن الحضــــورتغيــــــب وقــد      
  ةالصيـــــدلـــة الصنــــاعيـــــــــــاذ ـــأستـــــــــــ       ــان مصطفــى سـامــىـإيم /األستاذ الدكتورةـ ١
  

 ـ قـد بـــدأ المجلس فـى مناقشـة الزم لصحة إنعقـاد المجلســل العـــدد القانونى الــولتكام      
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ



  
  ـ  ٢ـ  

  ٠م٢٧/٨/٢٠١٣المنعقدة بتاريخ ) ٥٩٧(التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ـ  ١
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ـدم السيد األستاذ الدكتور/ عميـد الكلية وفـى بدايــة الجلسـة قــ ٠تمـــت المصادقــة              
  ـة:بمناسبـوالترحيب ورئيــس المجلـس التھنئـة     
  على الجميـع بالخير مباركاً  عاماً هللا جعله  م٢٠١٣/٢٠١٤ام الدراسى الجديد ـول العــ  حل١   
  إلى  هنضمامإ رغاذ الصيدالنيات المتفـور/ سيد إسماعيل محمد ـ أستـاذ الدكتـد األستــ السي٢   

  ٠عضوية المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم الصيدالنيات       
  ور/ جمال الدين عبدالفتاح الجندى ـ ـر للسيد األستاذ الدكتـه الشككمـــــا قــدم سيادت             
  ٠أستاذ الصيدالنيات المتفرغ ـ إلنتھاء فترة عضوية سيادته بالمجلس     

  ٠ميع دوام التوفيـــــقمتمنيـــــا للج       
  اذ ــور/ سيد إسماعيل محمد ـ أستــاذ الدكتـد األستـة للسيـه التعزيـادتـدم سيــكمـــا ق             

  ٠لمتفرغ لوفاة شقيقه االصيدالنيات      
  ٠م٢٧/٨/٢٠١٣) بتاريــخ ٥٩٧أن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـرة بشــمذكـ  ٢
  ـــــرار:ـالقــــــــــ     
  ٠تنفيذ القراراتارى ــوجا أحيــــط المجلس علمـــ                
     تصحيح حالة الطالبة/ سارة إبراھيم محمد ـ الخريجة  رة شئون الطالب بالكلية بشأنــــمذكـ  ٣
  ادة ـفى درجة العملى لمة عشرة درجات ــة بإضافـم والخاص٢٠١٢/٢٠١٣ام الجامعى ـللع     

    ور/ رئيسـاذ الدكتـد األستـاب السيـخطلى عاءاً ــرات الحيوية واإلحصاء الحيوى بنـمعايال     
  ٠الورقة الخاصة بھا مجلس قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بعد مراجعة     

  القـــــــــــــــــرار:ـ     
  ى ـة للعـام الجامعــإبراھيم محمد ـ الخريجارة ــة/ ســالة الطالبــح حــتصحي ادــــإعتم            

  والخاصـة بإضافــة عشـرة درجــات فـى درجـة العملـى لمـادة المعايـرات م ٢٠١٢/٢٠١٣     
  قسم  سـس مجلـالسيد األستاذ الدكتـور/ رئياب الحيوية واإلحصاء الحيوى بنــاءاً على خط     
  ٠يوط بعد مراجعة الورقة الخاصة بھاالفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أس     
  إلى  وانـالطالب المحولين من كلية الصيدلة ـ جامعة حل مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن ـ ٤

  ة ـررات السابق دراستھا بكلية الصيدلة ـ جامعــكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ومعادلة المق     
  ٠ـ جامعة أسيوط بعد مخاطبة األقسام العلميةحلوان ونجاحھم فيھا بمقررات كلية الصيدلة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  الطالب المحولين من كلية الصيدلة ـ جامعة حلوان إلـى كلية  الموافقــــــــة علـــى                

  ان الصيدلة ـ جامعة أسيوط ومعادلة المقررات السابق دراستھا بكلية الصيدلة ـ جامعة حلو     
  ٠ونجاحھم فيھا بمقررات كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط بعد مخاطبة األقسام العلميـة     
        م لبرنامج ٢٠١٢/٢٠١٣ام الجامعى ـى للعـى الصيفـل الدراسـج الفصـاد نتائــأن إعتمـبش  ـ ٥

  ٠ةــالصيدلة اإلكلينيكي     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

   ىــام الجامعــى للعـى الصيفــل الدراســج الفصــاد نتائــإعتم لموافقــــــــة علـــىا                
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣     



  
  ـ  ٣ـ  

  
  د الصيدلى/ محمد جابر محمد عبد العال (من الخارج) ــقي أنـبش م الصيدالنياتـاب قســخطـ  ٦

  ـإشـــراف كــل مــن:ـب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)     
   ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس١     

 رغفالمت الصيدالنياتأسـتاذ                  
    ـ السيدة الدكتورة/ منى مصطفى محمد المھدى٢     

  الصيدالنيات مدرس                   
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  قيد الصيدلى/ محمد جابر محمد عبد العال (من الخارج) لنيل    ــــة علـــىالموافقــــ                
   ٠درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) بإشراف اللجنة المذكـورة سابقا     
  ل درجة ـقيد الصيدالنية/ سارة أحمد حسن (من الخارج) لني بشأن خطاب قسم الصيدالنياتـ  ٧

  بـإشــــراف كــل مــن:ـ الصيدلية (صيدالنيات)العلوم الماجستير فى      
   ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام١     

 رغفالمت الصيدالنياتأسـتاذ                  
  جيھـان نبيـل حسـن فتيــح  ـ السيدة الدكتورة/ ٢     
  سم الصيدالنياتالقائم بأعمال رئيس مجلس قو مساعد أسـتاذ                    
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ل درجة ـد الصيدالنية/ سارة أحمد حسن (من الخارج) لنيــقي الموافقــــــــة علـــى                
  ٠بإشراف اللجنة المذكـورة سابقاالصيدلية (صيدالنيات) الماجستير فى العلوم      
  لصيدالنية/ نھى جمال عبدالعزيز ـ صيدالنية بمستشفى قيد ا بشأن خطاب قسم الصيدالنياتـ  ٨

  ة الماجستير فى العلوم الصيدلية ـل درجــالراجحى الجامعى للكبد بأسيوط (من الخارج) لني     
  بـإشـــراف كــل مــن:ـ (صيدالنيات)     
   ـ السيد األستاذ الدكتور/ جمال الدين عبدالفتاح الجندى١     

 رغفالمت الصيدالنياتأسـتاذ                            
  ـ السيـــــد الـــدكتـــــور/ محمود فھمى على الصبحى٢     

  الصيـدالنيـــات مـــدرس                              
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  صيدالنية بمستشفى د الصيدالنية/ نھى جمال عبدالعزيز ـ ـقي الموافقــــــــة علـــى                
  ل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ـوط (من الخارج) لنيـد بأسيـالراجحى الجامعى للكب     
  ٠بإشراف اللجنة المذكـورة سابقا (صيدالنيات)     
  د الصيدالنية/ مروة محمد شرين ـ صيدالنية بمستشفى ــقي بشأن م الصيدالنياتـاب قسـخطـ  ٩

   وم الصيدلية (صيدالنيات)ــر فى العلـة الماجستيـل درجــوط (من الخارج) لنيـدر بأسيـالص     
  بـإشـــراف كــل مــن:ـ     
   ـ السيد األستاذ الدكتور/ السيد على إبراھيم١     

 رغفالمت الصيدالنياتأسـتاذ                            
  انمـ السيـــــد الـــدكتـــــور/ أحمد شوقى محمد غ٢     

  الصيـدالنيـــات مـــدرس                              



  
 ـ  ٤ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ى ـة بمستشفـدالنيـة/ مروة محمد شرين ـ صيـد الصيدالنيـقي الموافقــــــــة علـــى                
  وم الصيدلية (صيدالنيات) ـلعلر فى ايـة الماجستـل درجــارج) لنيـوط (من الخـدر بأسيـالص     
  ٠بإشراف اللجنة المذكـورة سابقا     
  قيــد الصيدالنية/ أمنية جابر أحمد مجاھد  بشأن ـ خطـاب قسـم الكيمياء العضوية الصيدلية١٠

  ر فى العلـوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) ـ(من الخارج) وذلك لنيل درجة الماجستي      
  كــل مــن:ـبـإشـــراف       

  عبدالحميد نجيب كفافىـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     
 رغفالمت الكيمياء العضوية الصيدليةأسـتاذ                            

  عال إبراھيم عبدالرازق /ةالـــدكتــــور ةـ السيــد٢     
  الكيمياء العضوية الصيدلية مـــدرس                              

  محمد  بھاء جمال الدينالسيـــــد الـــدكتـــــور/ ـ ٣     
  الكيمياء العضوية الصيدلية مـــدرس                              

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ارج) ـن الخـد (مــد مجاھـر أحمـة جابـأمني د الصيدالنيـة/ـقيـ الموافقــــــــة علـــى                

  راف ـــة (كيمياء عضوية صيدلية) بإشـوم الصيدليـاجستيـر فى العلـلنيــل درجـة الم وذلك      
  ٠اللجنة المذكـورة سابقا      
  ى حسين محمد (من الخارج) ـارة سامــقيــد الصيدالنية/ س أنــبش رــخطـاب قسـم العقاقيـ ١١

  ) بـإشـــراف كــل مــن:ـوذلك لنيل درجة الماجستيـر فى العلـوم الصيدلية (عقاقير      
  السيدة األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد سيدـ ١     

 رغفالمت العقاقيــرأسـتاذ                            
  سلوى فاروق فرجـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢     

  العقاقيــراذ ـــأسـت                              
  إيمان سيد أحمد السيد خالف ـ السيـــدة الـــدكتـــــورة/ ٣     

  العقاقيــر مـــدرس                              
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ن محمد (من الخارج) ـى حسيـارة سامـة/ ســد الصيدالنيقيــ الموافقــــــــة علـــى                
  ورة ـة المذكـبإشـــراف اللجنة (عقاقير) ة الماجستيـر فى العلـوم الصيدليـل درجــوذلك لني      

  ٠اــسابق      
  م ـة/ مريـد الصيدالنيــقي بشأن وطـة أسيـب ـ جامعـكلية الط م الفارماكولوجى ــاب قسـخطـ ١٢

  ة ـوم الصيدليــى العلـوراه فــة الدكتــل درجـم لنيـد بالقســدرس المساعــأشرف أمين ـ الم      
  بـإشـــراف كــل مــن:ـ )(فارماكولوجى      
   ـ السيد األستاذ الدكتور/ عادل عبدالودود جمعه١      

 بكلية الطب ـ جامعة أسيوط الفارماكولوجىأسـتاذ                              
  ـ السيــدة الـــدكتـــورة/ إنجى أحمد عبدالرحمن٢      

  ة الطب ـ جامعة أسيوطبكلي الفارماكولوجى مدرس                              



  
  ـ  ٥ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   قسمد بـيم أشرف أمين ـ المدرس المساعقيد الصيدالنية/ مر الموافقــــــــة علـــى                
  وم الصيدلية ـوراه فى العلــة الدكتـل درجــلني ة أسيوطـكلية الطب ـ جامع الفارماكولوجى ـ      
  ٠(فارماكولوجى) بإشراف اللجنة المذكـورة سابقا      

  ى/ محمد طلعت سيد ـ ـد الصيدلــاء قيـإلغ أنـبش م الكيمياء العضوية الصيدليةـاب قســخطـ ١٣
  ل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) ـالمقيد (من الخارج) لني      
  م المقررات ـل معظـوة فى قيده ولم يدخـدم أى خطـىء ولم يتقر السابق سـوذلك ألن التقري      
  ٠العامة برسالة الماجستير      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  إلغاء قيد الصيدلى/ محمد طلعت سيد ـ المقيد (من الخارج)  الموافقــــــــة علـــى                 
  م الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) وذلك ألن التقريـر لنيـل درجـة الماجستيـر فى العلـو      
  السابـق سىء ولم يتقـدم أى خطـوة فى قيـده ولم يدخـل معظـم المقـررات العامة برسالة      
  ٠الماجستير      
  خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إلغاء قيد ـ ١٤

  ر فى ـة الماجستيـل درجـدة (من الخارج) لنيـة/ رضوى عبداللطيف أحمد ـ المقيـالصيدالني      
  ٠العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  وى عبداللطيف أحمد ـ المقيدة ـيدالنية/ رضد الصــاء قيــإلغ الموافقــــــــة علـــى                 
  ر فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) ـة الماجستيـل درجـ(من الخارج) لني      
  ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب      
  خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إلغاء قيد ـ ١٥

  الصيدالنية/ ندى أحمد عمر سالم ـ المقيدة (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم       
  ٠الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  نيـــة/ نـدى أحمـد عمـر سالـم ـ المقيـدةإلغــاء قيــد الصيدال الموافقــــــــة علـــى                 
  وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) ـة الماجستير فى العلـل درجـ(من الخارج) لني      
  ٠وذلك إلستنفاذ عدد مرات الرسوب      
  ذار ـأن إعتـة أسيوط بشـخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعـ ١٦

  الصيدالنية/ عزة عبدالرحيم أحمد ـ المقيدة (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم       
  ة دور ـررات الخاصـان المقـول إمتحـن دخـة) عـة ومناعـا طبيـة (ميكروبيولوجيـدليـالصي      
  ٠لرعاية الطفـل م٢٠١٣سبتمبر      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  دةـيـد ـ المقــم أحمـدالرحيـزة عبـة/ عــدالنيــصيـذار الــإعت الموافقــــــــة علـــى                 
  ر فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) ـة الماجستيـل درجـ(من الخارج) لني      
  ٠لرعاية الطفـل م٢٠١٣عن دخول إمتحان المقررات الخاصة دور سبتمبر      



  ـ  ٦ـ  
  ة ـوراه الخاصـالة الدكتـوان رسـر عنـتغيي أنـبش م الكيمياء التحليلية الصيدليةـاب قسـخطـ ١٧

  ة ـدلة ـ جامعـد ـ كلية الصيـدرس المساعـى/ محمد جمال حسن عرابى ـ المـبالسيد الصيدل      
  (كيمياء تحليلية ة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية ـل درجـد لنيـوط والمقيـرع أسيــر فـاألزھ      
  مــــــن:ـ صيدلية)      
  بالكشف اللصفى لتعيين الميمانتين "تطوير طرق كروماتوجرافيه السائل عالية الكفاءة       

  وتطبيقاتھا فى السوائل الحيوية"        
“Development  of  sensitive  HPLC  methods  with   fluorescence  
  detection for determination of memantine and their application  
  to pharmacokinetic study”. 

  إلـــــى:ـ      
  ى لتعيين ـاءة بالكشف اللصفـه بكروماتوجرافيه السائل عالى الكفـة حساسـر طريقـ"تطوي      

  الميمانتين وتطبيقاتھا لدراسة حركية الدواء"        
“Development  of  sensitive  HPLC  method   with   fluorescence  
  detection for determination of memantine  and  its  application  
  to  pharmacokinetic  study”. 

  ٠علمــا بـأن ھــذا التغييـر غيـر جوھــرى     
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  يـر عنـوان رسـالة الدكتـوراه الخاصـة بالسيد الصيدلـى/ تغي الموافقــــــــة علـــى                 
  ـة األزھـر فــرعـة الصيـدلة ـ جامعـى ـ المـدرس المساعـد ـ كليـن عرابـال حسـد جمـمحم      
   ـ ة (كيمياء تحليلية صيدلية)ـوم الصيدليـى العلـوراه فــوط والمقيـد لنيـل درجـة الدكتـأسي      
  ٠ن ھــذا التغييـر غيـر جوھــرىعلمــا بـأ      
  تغييـر ميعاد سفر السيدة األستاذ الدكتورة/  بشأن ـ خطـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية١٨

  حريـة عبد المجيـد محمد ـ األستـاذ بالقسـم إلى مدينة فيينا (النمسا) من النصف األول من       
  دكتــوراه للسيــدة ـابعــة بحـث رسـالة الـوذلك لمت أكتوبـر إلى النصـف الثانـى من نوفمبـر      
  راف ـالصيدالنية/ مروة رفعت الزھيرى ـ المدرس المساعد بالقسم حيث أنھا على بعثة إش      
  ٠مشترك إلى جامعة فيينا التكنولوجية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ير ميعاد سفر السيدة األستاذ الدكتورة/ حرية عبد المجيد تغي الموافقــــــــة علــى                 

  ف ـا (النمسا) من النصـة فيينـإلى مدين الكيمياء التحليلية الصيدليةم ـقساذ بـمحمد ـ األست       
  وراه ـالة الدكتـث رسـة بحـر وذلك لمتابعـى من نوفمبـالثان فـر إلى النصـاألول من أكتوب       
  الكيمياء التحليلية م ـد بقسـدرس المساعـالم ـت الزھيرى ـة/ مروة رفعـالصيدالني دةـللسي       
  ٠حيث أنھا على بعثة إشراف مشترك إلى جامعة فيينا التكنولوجية الصيدلية      
  دة ــرك للسيـراف المشتـة اإلشـد بعثــم أنـبش ةـة الصيدليـاء التحليليـم الكيميـاب قســخطـ ١٩

  و بعثة اإلشراف المشترك ـقسم وعضد بالروة فتحى بكر ـ المدرس المساعـة/ مـنيالصيدال      
  ات ـثـة للبعــة السادســيـسـمـة الخـــطـن الخـم ٢٠٠٩/٢٠١٠ث ـــالـام الثــة العــن خطـم      
  م٦/٨/٢٠١٣م مــد داخـلـــى بمـرتـــب لـمـــدة عــام ثـــان إعتبــارا مــن ٢٠٠٧/٢٠١٢      
  (تاريخ عودتھا من الخارج للكلية) بعــد إستكمـال الجــزء الخارجـى من اليابـان أو لحيـن       
  ٠اإلنتھاء من مناقشة رسالة الدكتوراه أيھما أقرب      



  
  ـ  ٧ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دة الصيدالنية/ مروة فتحى ـسيمد بعثة اإلشراف المشترك لل الموافقــــــــة علـــى                 
  راف ــة اإلشـو بعثــوعض ةــة الصيدليـاء التحليليـالكيمي مــقسد بــدرس المساعـر ـ المبك       
  ات ــة للبعثـة السادسـة الخمسيـمن الخط ٢٠٠٩/٢٠١٠ام الثالث ـة العـرك من خطـالمشت      
  م٦/٨/٢٠١٣ن ــارا مــان إعتبـــام ثـدة عــم مــد داخـلـــى بمـرتـــب لـمــ٢٠٠٧/٢٠١٢      
  ان أو لحيـن ـى من اليابـزء الخارجــال الجـد إستكمــخارج للكلية) بعال(تاريخ عودتھا من       

  ٠اإلنتھاء من مناقشة رسالة الدكتوراه أيھما أقرب      
  لى/ محمد إيھاب د اإلجازة الدراسية للسيد الصيدــم بشأن اب قسم الصيدلة الصناعيةـخطـ ٢٠

  ازة الدراسية بألمانيا للحصول على ـو اإلجـم وعضـد بالقســدرس المساعـعلى حسن ـ الم      
  دة ستة أشھر ـلة األجل لمـدرجة الدكتوراه فى إطار البرنامج المصرى األلمانى للمنح طوي      
  ى ــوحت ١/١٠/٢٠١٣ن ــارا مــرب إعتبـا أقـمـأيھ وراهـدكتـالة الـة رسـاقشـن منــلحي أو      
   ٠م٣١/٣/٢٠١٤      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ى/ محمد إيھاب على ـد الصيدلـة للسيــازة الدراسيـد اإلجــم الموافقــــــــة علـــى                 

  ا ـة بألمانيـازة الدراسيـو اإلجـة وعضـالصيدلة الصناعي مـد بقسـدرس المساعـحسن ـ الم       
  لة األجل ـرى األلمانى للمنح طويـار البرنامج المصـول على درجة الدكتوراه فى إطـللحص       
   ١/١٠/٢٠١٣ لمدة ستة أشھر أو لحين مناقشة رسالة الدكتوراه أيھما أقرب إعتبارا من       
   ٠م٣١/٣/٢٠١٤وحتى        
  الصيدالنية/ نورا حسن عبدالاله ـ المدرس  مد بقاء السيدة بشأن خطاب قسم الصيدالنياتـ ٢١

   م٢٠١٠/٢٠١١راف المشترك من خطة العام الرابع ـة اإلشـو بعثـد بالقسم وعضـالمساع      
  دة ـا لمـة سينسيناتى بأمريكـبجامع م٢٠٠٧/٢٠١٢الخطة الخمسية السادسة للبعثات  من      
  وذلك إلستكمال  م١٩/٩/٢٠١٤وحتى  ٢٠/٩/٢٠١٣عام ثان بمرتب بالداخل إعتبارا من       
  ٠الجزء الخارجى الالزم لرسالة الدكتوراه      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اء السيدة الصيدالنية/ نورا حسن عبدالاله ـ المدرس ـد بقـم الموافقــــــــة علـــى                 
  ع ــام الرابـة العـن خطـرك مـراف المشتـاإلشة ـو بعثـات وعضـالصيدالني مـد بقســالمساع      
  ة ــامعـبج م٢٠٠٧/٢٠١٢ات ــة للبعثــة السادســـيـة الخمســـن الخطـم م٢٠١٠/٢٠١١      
  ى ـوحت م٢٠/٩/٢٠١٣ارا من ـل إعتبـب بالداخـان بمرتــام ثـدة عـا لمـى بأمريكـسينسينات      
  ٠خارجى الالزم لرسالة الدكتوراهوذلك إلستكمال الجزء ال م١٩/٩/٢٠١٤      
  ة سينسيناتى ـاة علمية بين جامعة أسيوط وجامعـح قنـفت أنـبش م الصيدالنياتـاب قسـخطـ ٢٢

  د بالقسم ــلى جاد ـ المدرس المساعبالواليات المتحدة األمريكية للصيدالنية/ شريھان فرغ      
  م ـد بقسـاذ المساعـاألست  Giovanni M. Paulettiور/ ــد الدكتـة السيــذلك إضافـــوك      
    Biopharmaceutics and Pharmacokinetics   بجامعةCincinnati ة ـإلى لجن  

  وتصبح كالتالى:ـ اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بسيادتھا      
  
  



  
  ـ  ٨ـ  

  
   ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس١     

 رغفالمت الصيدالنياتاذ أسـت                 
  ل حسن فتيح  ورة/ جيھان نبيــدة الـدكتـــــــ السيـ٢     
  القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدالنياتو مساعد أسـتاذ                            

    Giovanni M. Paulettiـ السيـــد الـدكتــــور/ ٣     
 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  م المساعد بقس ستاذاأل                 

   Cincinnatiبجامعة                                      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  وط وجامعة سينسيناتى ــة أسيـن جامعـة بيـاة علميـح قنــفت الموافقــــــــة علـــى                 
  م ـقسفرغلى جاد ـ المـدرس المساعــد ب يكية للصيدالنية/ شريھانات المتحدة األمرـبالوالي      
  األستاذ المساعد   Giovanni M. Paulettiور/ د الدكتة السيالصيدالنيات وكذلك إضاف      
   Cincinnatiة ــعبجام  Biopharmaceutics  and  Pharmacokineticsمـبقس      
  ٠وراه الخاصة بإشراف اللجنة المذكـورة سابقااإلشراف على رسالة الدكت ةإلى لجن      
 قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين للقيد بالدبلومات :ــ ٢٣

           ـ الصيدلة السريرية (إكلينيكية)١      
  ـ التكنولوجيا الصيدلية٢      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   ام ـر العـة ألصحاب المنح دون النظر للتقديل وزارة الصحـن من قبـول المرشحيـم قبــ يت١      

 ٠طالب )٣٥(دد المقبولين فى حدود ـد عـال يزيأعلى          
   فى ب) لاط ١١(ومستشفى الراجحى  المستشفى الجامعىة إلى المتقدمين من ــباإلضاف          
    ٠طالب) ٤٦الكلى (ھـذا العـدد ليصبح العدد ل ـ جامعة أسيوط حالة قبول كلية الطـب          

  ٠التكنولوجيا الصيدليةـ الموافقة على قبول جميع الطالب المتقدمين لدبلومة ٢     
   ٠التكنولوجيا الصيدليةوجدول إمتحان دبلومات الصيدلة السريرية (إكلينيكية) ـ ٢٤
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة) ــان دبلومـات الصيـدلة السريـريـة (إكلينيكيـإمتحدول ـجـ الموافقــــــــة علـــى                 
   ٠التكنولوجيا الصيدليةو      
  أن اإلستفسار عن مدى إمكانية ـة بشـة للدراسات العليا والبحوث بالجامعـرد اإلدارة العامـ ٢٥

   تدعيم اإلشراف على رسالتى الماجستير نظرا ألن أحد السادة المشرفين فى إعارة داخلية      
   ٠ويشاركه فى اإلشراف على ھاتين الرسالتين مشرف واحد فقط      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  رح المجلس إعادة الموضوع إلى قسم الكيمياء الطبية لتعضيد ـة إقتـبعــد المناقش                 

  ٠اإلشراف       
  ة الخاصة برسالة ـم والمناقشـة الحكـلجن ة منـالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمـ ٢٦

  لـالمسجل (من الخارج) لني ـر المقدمة من الصيدلى/ مؤمن محمود ثابت حسن ـالماجستي      
  ٠درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)      

  



  
  ـ  ٩ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  الع على ماجاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة ــد اإلطـعـب                 

  الماجستيـر المقدمـة من الصيدلى/ مؤمن محمود ثابت ة الخاصة برسالة ـم والمناقشـالحك      
  حسن ـ المسجل (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا       
  لجنة  توصيةو ميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالم سمجلس ققـرار  ذلكوكـطبية ومناعة)       
   ومـالعلى ـف الماجستيـر ةـه درجـح سيادتـس بمنـالمجل يـوصى ة ــا بالكليـات العليـالدراس      
  ٠(ميكروبيولوجيا طبية ومناعة) الصيدلية      
  ة ـ ـويـاء الحيـكيميــ ال ىــوجــولـارمـاكـفـة (الــركـمشتـام الــة واالقســام الكليــردود أقس ـ٢٧

  ى ـدد من خريجــن جـف معيديـأن تكليـوط بشـة أسيـب ـ جامعـالميكروبيولوجيا) بكلية الط      
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣الكلية للعام الجامعى       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  جـة مـن البرنامـام الداخليــن باألقســمعيدي )١٠دد (ــع ولــقب ىــة علــالموافقـــ                 
 ٠العادى وواحد فى قسم الصيدلة اإلكلينيكية      
  ٠)IT Unitsمقترح إنشاء وحدات لخدمات التكنولوجية بالكليات (ـ ٢٨
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 ٧(وحجرة رقم ) ٣٥) حجرة رقم (٥رقم (ل ـصيص معمخت ىـالموافقـــــــة علـ                 
ََََََ(  

  بالكلية لمشروع وحدة الخدمات التكنولوجية بالكلية وإعتمـاد تشكيـل   مبنى (أ) بالبدروم ب       
  ٠الفريق الخاص بالوحدة حسب ماورد فى المقترح      
  ة ـدين (عقاقير) الخاصـف األساتذة واألساتذة المساعـة العلمية الدائمة لوظائـر اللجنـتقريـ ٢٩

  ٠ـ األستاذ المساعد بقسم العقاقير أحمد محمد أحمد عبدالمولىبالسيد الدكتور/       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  إجتمــع مجلـس الكليـة دون األسـاتـذة المساعديـن والمدرسين وتـم اإلطــالع على                
   ـة بالسيـدالخاصوذة (عقاقير) ـساتف األـة لوظائـة الدائمـالعلميلجنـة التقـريـر الجماعـى ل      
  وكــذلك قــرار  رـعقاقيقسـم الد بــاذ المساعـاألستـ  أحمد محمد أحمد عبدالمولىور/ ــالدكت      
  ر بقسم العقاقي اذـة أستـه فى وظيفـن سيادتـى المجلس بتعييالعقاقيـر ـ يوصـم ـس قسـمجل      

  ة ـده أيـدر ضـة ولم تصـورة مرضيـة بصـه الوظيفيـزم بآداء واجباتـه ملتـث أن سيادتــحي      
   ٠جــزاءات 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     


