
   

  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٦٠٢اع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (إجتمـــ

  م١٩/١/٢٠١٤دة بتاريخ المنعق
 

الحادية عشر صباحا تمام الساعة فى م ١٩/١/٢٠١٤ الموافق حدع مجلس الكلية يوم األإجتمـ      
ـ عميد  زيـدان زيد إبرھيممقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ب) ٦٠٢بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
  ةـوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ               دمحــــروس عثمـــان أحمــاألستاذ الدكتور/ ـ ١
  دراسات العليا والبحوثل الكليــة لشئـون الــيـوك       ــــن فرغلـــى عزقـــــلـحس/     ،،  ،،        ـ ٢
  البــــــم والطــون التعليـــل الكليـــــة لشئــــوكيـ         / طــارق أبـوالفضــل محمـــد    ،،  ،،        ـ ٣
  ةـــــالطبي ـاءــس مجلــــس قســـــم الكيميــرئيــــ              عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ/     ،،  ،،        ـ٤
  ــرــــــــاقـيــــــس مجلــــــس قســــــــم العقرئيــــ              صفــــاء أحمــد المغـــازىـ األستاذ الدكتورة/ ٥
  س مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدليةرئيـــ              / ھنـــاء محمــد عبـدالــودود       ،،  ،،       ـ ٦
  اءـالكيميقســـم س ــس مجلـــال رئيـم بأعمـــالقائ      عــرفـــات خليفــــه          ــالءـدكتــور/عــ السيـد ال٧

  العضويـة الصيدلية
  اتقسـم الصيدالنيـس ـم بأعمـال رئيس مجلــالقائ    جيھـان نبيــل حسـن فتيـح       / ةالدكتور ةـ السيد٨
  المتفــــرغ ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيأستــــــــــــ       أبوطالب دــــــسيأحمـــد ال /الدكتور   األستاذـ ٩
  اء العضويـة الصيدلية المتفرغــاذ الكيميأستـــــــ     / عبـدالحميــد نجيــب كفافـى    ،،  ،،       ـ ١٠
  ـــــــــــات المتفـــــــــــــــــرغ/ سيـــد إسماعيــــل محمــــد             أستاذ الصيدالنيـــــ    ،،  ،،       ـ ١١
  رغـــــــــــــات المتفــــــيـدالنــاذ الصيأستــــــــــــ        امنــى حســـن الفحــــاـتھ كتورة/ـ األستاذ الد١٢
  متفــــرغال ـةــــدلة الصناعيـــاذ الصيإبراھيم عبدالرحمـن             أستــــــــــــد ــسيكتور/ األستاذ الدـ ١٣
  ـ    ،،      ،،   / عبدالمعبود إسماعيل محمد             أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ١٤
  ـ    ،،      ،،    / جمـــــال أحمـــــد صالــــح             أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ١٥
  ـةأستـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــــ     محمـــود محمـــد شيحـــه  / ،،        ،، ـ    ١٦
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ   ھـــــدى يوســـف حســـن  / ةالدكتور ـ السيدة١٧
  ـةــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليمـــ   حســـــن رفعــــت حســن            ور/ـد الدكتـ السيـ١٨

    :ـكــل مــن عن الحضــــورإعتذروقــد        
  ـةــرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعي            ــدــــــــد محمـــــد أحمـسيــ األستاذ الدكتور/ـ ١
  المتفـــــــــرغ ـرـــــــــاقيـــــأستـــــــــــــــاذ العقـ       أحمـــد رمضــــان ودـــمحم /،،        ،،     ـ  ٢
  المتفــــــرغ ـةأستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيــــــ    وظــــد محفـــة محمــــنادي كتورة/األستاذ الدـ ٣
  ـرع أسيــوطــة "سيد" فـــاع شركـــرئيــس قطـ        ــدھانــــى محمـــــــد فريـــــ/  السيد الدكتور ـ٤
  وطــلألدوية بأسي  T٣Aع ــام مصنـــر عـــديــم   د      ــــــى محمــــلطف هــــ/ أسام ،،     ،،       ـ ٥
  

ى ــس فـــــد بـــدأ المجلــــ ق ة إنعقـاد المجلســــى الالزم لصحــــــل العـــدد القانونــولتكام      
  ى:ـــال التالجــدول األعمـــ مناقشـة



  
  ـ  ٢ـ  

  ٠م١٥/١٢/٢٠١٣دة بتاريخ ـ) المنعق٦٠١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ٠ـةـــتمـــت المصادقـ                
  جلـسس المورئيـة ـد الكليــالسيـد األستـاذ الدكتور/ عمي وفـى بدايــة الجلسـة قــدم           

  :ـكل مـن اةـالتعزية لوف     
  ٠ـ السيد األستاذ الدكتور / سيد حسن سيد خضر ـ أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ١    
  ة الصيدلية ـاء العضويـاذ الكيميـ/ عبدالحميد نجيب أحمد ـ أستورــاذ الدكتـد األستــة السيـ شقيق٢    

  ٠المتفــرغ        
  ل مــن :ــكالترحيب والتھنئة لسيادته  كمــا قدم             
  امــرغ إلنضمـاذ الصيدلة الصناعية المتفــد السيد أبوطالب ـ أستـ/ أحمـ السيد األستاذ الدكتـور١     

  ٠الصيدلة الصناعيةقسم سيادته للمجلس بصفته أقدم أساتذة           
  اده هللا على ــجيد والمولد النبوى الشريف ـ أعد وعيد الميالد المـالدى الجديـام الميــدء العـــ ب٢     

         ٠الجميع بالخير والبركات          
  م بأعمال رئيس مجلس قسم ـح ـ القائــن فتيـل حسـان نبيـدة الدكتورة/ جيھـد فترة السيـــ تجدي٣     

  ٠الصيدالنيات         
  ر ذ العقاقيـور/ محمود حافظ حسن عساف ـ أستـــاــكتد األستاذ الدـر للسيــدم الشكـــا قـكم             

 ٠المتفرغ إلنتھاء فترة عضوية سيادته بالمجلس ـ متمنيا لسيادته دوام التوفيق         
  ٠م١٥/١٢/٢٠١٣) بتاريــخ ٦٠١مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القـــــــــــــــرار :ـ     
  ٠ــــط المجلس علمـــا وجــارى تنفيذ القراراتأحي                

      ةـ المقيد سارة ماجد فتحى محمود/ ةرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالبــمذكـ  ٣
  التى تغيبت عنھا نظرا لتأخر  العاممادة النبات م عن ٢٠١٣/٢٠١٤بالفرقة اإلعدادية لھذا العام      
  ى ـــــلعام الجامعللكلية الصيدلة  لجامعات والمعاھد العلياكتب التنسيق للقبول بان مــــترشحھا م     
  ء إمتحانات الفصل الدراسى األول حيث أنھا بدد ـــم بع٣٠/١٢/٢٠١٣بتاريخ  م٢٠١٣/٢٠١٤     

  ٠بكلية الطب البيطرى مرشحة كانت      
  القـــــــــــــــرار :ـ     

   مادة النبات العام  إمتحانن الدخول ع ذرـول العــول اإلمتحانات وقبــدخ ىعلــ ـةالموافقـ               
  بناء م ٢٠١٣/٢٠١٤بالفرقة اإلعدادية لھذا العام  ةـ المقيد سارة ماجد فتحى محمود/ ةـــلطالبل      

 ٠يس الجامعـــــــــــة رئ موافقة السيد األستاذ الدكتور/ على      
  ـمحمود عباس ل محمود ـھديدم من الطالبة/ ـذر المقـأن العـة بشـالب بالكليـالط ونــرة شئــمذكـ  ٤

  ام ـى األول للعــل الدراسـم عن الفص٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعـة للعـة اإلعداديــبالفرق ةدـالمقي     
  خ ـــى بتاريــبيعالج الطــة العــن كليـــــا مــرا لتحويلھـــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــــــــالجامع     
  ٠م وعدم تمكنھا من دخول إمتحانات أعمال السنة أو حضور المحاضرات١٠/١٢/٢٠١٣     
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ةدـالمقي ـ محمود عباسل محمود ـھدية/ ـدم من الطالبـذر المقــالع ىالموافقـــــــة علــ                 
  الجامعى  امـى األول للعـل الدراسـم عن الفص٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعــة للعـة اإلعداديـبالفرق     
   وعدم م١٠/١٢/٢٠١٣ ا من كلية العالج الطبيعى بتاريخـرا لتحويلھــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤     
  ٠تمكنھا من دخول إمتحانات أعمال السنة أو حضور المحاضرات     



  
  ـ  ٣ـ  

 
   ةـ المقيد شيماء محمد أبوبكر ھاشم/ ةالعذر المقدم من الطالب مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأنـ  ٥

  ى ــام الجامعـل الدراسى األول للعـم عن الفص٢٠١٣/٢٠١٤ام ـــــذا العــة لھــة اإلعداديــبالفرق     
   م وذلك نظرا لتأخر ترشحھا من مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاھد العليا٢٠١٣/٢٠١٤     
  ء بدد ــــم بع٣٠/١٢/٢٠١٣خ ـــــبتاري  م٢٠١٣/٢٠١٤ى ـــــام الجامعــــلعل ة الصيدلةـــــلكلي     
  ٠البيطرىكلية الطب كانت مرشحة لإمتحانات الفصل الدراسى األول حيث أنھا      
  القـــــــــــــــرار :ـ     

   ةدـــ المقي اء محمد أبوبكر ھاشمـشيم/ ةـدم من الطالبــذر المقــالع ىالموافقـــــــة علــ                 
  ى ـــى األول للعـام الجامعـاسل الدرـن الفصـم ع٢٠١٣/٢٠١٤العــام  ة لھــذاــة اإلعداديــبالفرق     
   م وذلك نظرا لتأخر ترشحھا من مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاھد العليا٢٠١٣/٢٠١٤     
  ء إمتحانات بدد ــم بع٣٠/١٢/٢٠١٣بتاريخ   م٢٠١٣/٢٠١٤ى ـلجامعام اـلعل لكلية الصيدلة      
 ٠الفصل الدراسى األول     
  بالفصل  ـ المقيد /عمرو ھشام زيانرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالبـــمذكـ  ٦

  تحانات خالل م عن الدراسة واإلم٢٠١٣/٢٠١٤) ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية ھذا العام ١رقم (     
  ٠ف إجتماعية نظرا لظرولھذا العام  الفصل الدراسى األول      
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ) ١بالفصل رقم ( ـ المقيد /عمرو ھشام زيانالعذر المقدم من الطالب ىالموافقـــــة علـ                 
  الل ـة واإلمتحانات خـــم عن الدراس٢٠١٣/٢٠١٤ام ـــذا العــــدلة اإلكلينيكية ھـببرنامج الصي      

 ٠ف إجتماعية نظرا لظرولھذا العام الفصل الدراسى األول       
  د ــالطالب/ محمد رشاد حماد جامع ـ المقي رة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم منــــمذك ـ ٧

  ق ــد الموافـيوم األح ٣العقاقير ـم عن إمتحان مادة ٢٠١٣/٢٠١٤بالفرقة الثانية للعام الجامعى      
  ٠م وذلك نظرا لوفاة شقيقته٢٩/١٢/٢٠١٣    
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  الطالب/ محمد رشاد حماد جامع ـ المقيد بالفرقة  نـذر المقدم مـالع ىالموافقـــــــة علــ                 
  ق ــد الموافـوم األحـي ٣ر ـــادة العقاقيـان مــتحن إمـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ى ــام الجامعــة للعـالثاني     
 ٠م وذلك نظرا لوفاة شقيقته٢٩/١٢/٢٠١٣    
  محمد مختار حمدى محمد الطالب/ ولى أمر  مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم منـ  ٨

  ) ٣اء الطبية ـمادتى (الكيميعن  (مستجد) م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى رابعة بالفرقة ال المقيد     
  ٠) وذلك نظرا لحبسه بقسم أول أسيوط١(الصيدلة الصناعية ـ     

  القـــــــــــــــرار :ـ      
  ) ٣(الكيمياء الطبية ـ دخول اإلمتحان فى مادتى  قبول اإلعتذار عن ىة علــالموافقــــــ                 

   امـة للعـد بالفرقة الرابعـد ـ المقيـدى محمـحم ارـد مختـب/ محمـ) للطال١(الصيدلة الصناعية ـو      
 ٠م  وذلك نظرا لحبسه بقسم أول أسيوط٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى      
  الصيدلة برنامج ة من بعض طالب المقدمالمرضية ر اذـعأن األـرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ  ٩

  ى ــــلعام الجامعل الدراسى األول لـــة بعض إمتحانات الفصــعن تأديكورين أدناه ذالم اإلكلينيكية     
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤     

  
  



  
  ـ ٤ـ  

  
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  الصيدلة ج ــبرنامالب ــــة من بعض طـالمقدمة ــالمرضير اذــعاأل ىالموافقـــــــة علــ                 
  ى ـام الجامعـلعى األول لـالفصل الدراس ض إمتحاناتـة بعـاه عن تأديـالمذكورين أدنو اإلكلينيكية     

  وھـــــم:ـ م٢٠١٣/٢٠١٤     
  

  المواد المتغيب فيھا  المستـــــــوى  اإلســــــــــــــم  م
  فسيولوجيــا  ثـالثالــ  كيرلس نبيــــــل جــــــــاد  ١
  ـحالتشريــــ  الثالـــث  محمود أشرف السيد أحمد ٢
  إدارة أعمال صيدلية  الخامـس أميرة مـــــراد متى يوسف ٣

  
  رة شئون الطالب بالكلية بشأن النسب المقترحة الخاصة باإلفادات والشھادات الممنوحة ـــمذكـ ١٠

  ة ـس الجامعـرار مجلــالب والواردة بقـبالط ةـة الخاصة بالمقررات الخاصـللخريجين والمقاص       
  ٠م٣٠/٩/٢٠١٣) المنعقد فى ٦٣٥رقم (       

  القـــــــــــــــرار :ـ      
  %٣٠% لموظفى شئون الطالب و ٢٠توزيع ھذا المقابل بنسبة  ىالموافقـــــــة علــ                 

 ٠لمركز الخدمة العامة بالكليــــة       
  خطاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن أعداد الطالب المقترح ـ ١١
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥قبولھم بالكلية للعام الجامعى       

  القـــــــــــــــرار :ـ     
 ٠طالب  ٣٠٠ قبول  ىالموافقـــــــة علــ                 

  ب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيل عنوان رسالة ـاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطـخطـ  ١٢
  اء ـد بقسم الكيميـرى قبيص أبوزيد ـ المعيـاده صبـصيدلى/ حمالد ــسية بالــر الخاصــالماجستي       
  وم ـر فى العلـة الماجستيــل درجــد لنيـوط والمقير بأسيـة األزھـكلية الصيدلة ـ جامع الحيوية ـ       
  ـ:وانـــــ(كيمياء حيوية) بعن الصيدلية       
  دى ودور ــان الثــرض سرطــن مـة مــتلفمخ لــفى مراح   P٥٣نــن بروتيــط التعبيــر عنم"       

  "ـ فوسفات دى ھيدروجينيز ٣جليسرالدھيد ـ           
"The expression pattern of P٥٣ in different grades of breast cancer: 
   role  of  glyceraldehyde -٣- phosphate   dehydrogenase (GAPDH)” .   

  ـــن :ـراف كـل مــــبإش        
  / مديحة محروص زخارى ـ السيدة األستاذ الدكتورة ١      

       أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط                               
  محمد أنور عبد العزيز د الدكتـــــــــور/ ـــــ السي ٢      

  ألستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية ا                               
  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط                                        

  د الدكتـــــــــور/ أحمد على عبد الغنىـــــ السي ٣      
  لصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوطمياء الحيوية بكلية ااألستاذ المساعد بقسم الكي                     

  



  
 ـ  ٥ـ  

  القـــــــــــــــرار :ـ       
  صيدلى/ د الـسية بالـر الخاصــالة الماجستيــرسل عنــوان ـــتسجي ىالموافقـــــــة علــ                  

  ر ــة األزھــمعكلية الصيدلة ـ جا اء الحيوية ـقبيص أبوزيد ـ المعيد بقسم الكيميــحماده صبرى        
  راف اللجنة ـ(كيمياء حيوية) بإش الصيدليةـوم ى العلـــوط والمقيد لنيل درجة الماجستير فبأسي       

  ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقا        
  وان رسالة ـل عنـتسجي أنـبش الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطاب قسم الكيمياء ـخطـ ١٣

  الحيوية ـ الكيمياء عمر على محمد فرغلى ـ المعيد بقسم  /ىصيدلسيد البال الخاصة رـستيماجال       
   وم الصيدليةـفى العلر ـماجستية الـل درجـلني دــر بأسيوط والمقيـة األزھـكلية  الصيدلة ـ جامع       

  وان:ــــبعن )حيويةكيمياء (       
  "تالل الكلية السكرى المستجب فى الفئران"بعض مؤشرات الكيمياء الحيوية فى إع       

“Some biochemical  features of  induced diabetic nephropathy in rats”. 
  اف كل مــــن :ـــــربإش       

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ حسنى على حسن١      
  ـ جامعة أسيوط أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ ـ كلية الطب                            

  د الدكتــــــور/ محمد أنور عبد العزيزــــ السي٢      
  أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية                            

  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط                                            
  / ھشام حماده طــــهرــود الدكتـــــالسي ـ٣       

  مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط                            
  القـــــــــــــــرار :ـ       

   /ــىصيدلد الـسيبال ةــالخاص ماجستيرالة الــوان رســل عنــتسجي ىالموافقـــــــة علــ                  
  ر ـــة األزھــة ـ كلية  الصيدلة ـ جامعـالحيويالكيمياء م ـد بقســى ـ المعيـد فرغلـى محمـر علـعم      

  راف اللجنـة ــبإش )حيويةكيمياء ( ةـفى العلوم الصيدليماجستير ة الـلنيل درج بأسيوط والمقيد       
 ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقا        
  الصيدلية بشأن تسجيل عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة خطاب قسم الكيمياء التحليلية ـ ١٤

  ة ـالصيدالنية/ فاطمة الزھراء مصطفى عبدالعال ـ المدرس المساعد بالقسم والمقيدة لنيل درج       
  :ـ(كيمياء تحليلية صيدلية) بعنـــوان لصيدليةدكتوراه الفلسفة فى العلوم ا       
  ٠ض مضادات الفيروسات "ة تحليلية لبعـ" دراس       

 “Analytical  Study  of  Some  Antiviral  Drugs”. 
  بإشــــراف كل مــــن :ـ       
  حمــد صالـجمـال أحـ السيد األستاذ الدكتور/ ١       

 ة المتفرغأستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلي                            
  ن فرغلـى عزقـلـحس/ ـ السيد األستاذ الدكتور٢       
  ل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثوكياذ وأست        
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ إبراھيم حسن رفعت٣       

  ة     اء التحليلية الصيدليالكيميـأستاذ                             
  

  



 ـ  ٦ـ  
  

  :ـ القـــــــــــــــرار       
  ة بالسيدة الصيدالنية/ ـوراه الخاصـالة الدكتـوان رســل عنــتسجي ىافقـــــــة علــالمو                  

  الكيمياء التحليلية الصيدلية مـقسفـى عبـدالعــال ـ المـدرس المساعــد براء مصطــة الزھـفاطم       
  ة صيدلية) بإشـراف لصيدلية (كيمياء تحليلية دكتوراه الفلسفة فى العلوم اـل درجـدة لنيـوالمقي       
  ٠اللجنـة المذكورة والعنوان المذكور سابقا       
  ل ــأن تسجيـب ـ جامعة أسيوط بشـة الطـة ـ كليـة والمناعـا الطبيـم الميكروبيولوجيـاب قســخطـ ١٥

  ـ اء عبدالستار محمد عبدالعال ـة/ الشيمـدة الصيدالنيـة بالسيـوراه الخاصـالة الدكتـوان رسـعن       
  ة فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ـوراه الفلسفـة دكتـل درجـالمقيدة (من الخارج) لني       
  بعنـــوان:ـ ومناعة)       
  ى ــاز التنفس الصناعــى األطفال على جھـورات الرئوية فـوى بالمكـاب الرئــ"عـــــدوى اإللتھ      

  "بمستشفى أطفال جامعة أسيوط        
“Streptococcus pneumoniae   infection in mechanically ventilated 
  pneumonic children in Assiut University pediatric hospital”. 

  اف كل مــــن :ـــــربإش       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ شعبان ھاشم أحمد١      

  المتفرغ يا الطبية والمناعة الميكروبيولوجأستاذ                             
  ـ السيـــدة الدكتـــــورة/ شيرين أحمد عبدالرحمن٢      

  المساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ                             
  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ نھلة محمد كامل الشربينى٣      

  المساعد يولوجيا الطبية والمناعةالميكروبأستاذ                             
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  ة بالسيدة الصيدالنية/ ـوراه الخاصـالة الدكتـوان رســل عنــتسجي ىالموافقـــــــة علــ                  
  ة فى ـسفوراه الفلــة دكتـل درجـدة (من الخارج) لنيـاء عبدالستار محمد عبدالعال ـ المقيـالشيم       
  بإشــراف اللجنـة المذكورة والعنوان المذكور  العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)       
 ٠سابقا       
  ل ــأن تسجيـة أسيوط بشـة الطب ـ جامعـة ـ كليـة والمناعـا الطبيـم الميكروبيولوجيـاب قســخطـ ١٦

  د حسانين ـ صيدلى ـامه فاروق السيـ/ أسـىصيدلد الـسية بالـوراه الخاصـالة الدكتـوان رســعن       
  ة أسيوط والمقيد (من الخارج) وذلك لنيل درجة دكتوراه الفلسفة ـز بحوث الدواء ـ جامعــبمرك       
     بعنـــوان:ـ فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)       
  ى ـة) علـى الشعبـلجرثوم ثنائض اللبنى واون للحامـة (الجرثوم المكـزات الحيويـر المحفــ"تأثي      

  ة ـال  فى مستشفيات جامعـاء الحيوى البولى لجرثوم الزائفة الزنجارية وجرثوم الكليبسيـشغال        
  وط"ـــــــــــــأسي        

“Effect of probiotics (Lactobacillus acidophilus & Bifidobacterium 
  animalis) on  urinary  Biofilm  caused  by  klebsiella  species  and  
  pseudomonas aeruginosa Bacteria in Assiut University Hospitals” 

  اف كل مــــن :ـــــربإش      
  
  



  
  ـ  ٧ـ  

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى سعيد خليل الرھيوى١      
  المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                             

  ـ السيـــد الدكتـــــور/ ميخائيل نظمى عجبان ٢      
  المساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ                             

  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ إنتصار حامد أحمد ٣      
   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس                             

  القـــــــــــــــرار :ـ       
  صيدلى/ أسامه سيد الوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالـل عنـتسجي ىالموافقـــــــة علــ                  

  لخارج) د (من اـوط والمقيـة أسيـوث الدواء ـ جامعـز بحـى بمركـفاروق السيد حسانين ـ صيدل       
  ة)ـة ومناعـا طبيـروبيولوجيـة (ميكـوم الصيدليــى العلـة فـوراه الفلسفـة دكتــل درجــوذلك لني       

 ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة والعنوان المذكور سابقا       
   د الصيدالنية/ ھبه عاطف حفنى ـ المعيدة بالقسمـد قيـأن تجميــم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ ١٧

  ٠والمسجلة لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)       
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  قسم الكيمياء بدة ـتجميد قيد الصيدالنية/ ھبه عاطف حفنى ـ المعي ىالموافقـــــــة علــ                  
 ٠فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)والمسجلة لنيل درجة الماجستير  الطبية       
   خطاب قسم الدراسات العليا بالكلية  بشأن إلغاء قيد الصيدالنية/ فدوى على محمد عبدالوھاب ــ ١٨

  على  اءــة وبنـوم الدراسيـا الرسـة (إكلينيكية) لعـدم سدادھـدلة السريريـوم الصيـدة لدبلـالمقي       
  ٠من سيادتھا نظراً لظروفھا الطارئةاإلعتذار المقدم        

  القـــــــــــــــرار :ـ       
  دة ـالمقي دوى على محمد عبدالوھاب ــة/ فــد الصيدالنيــاء قيــإلغ ىالموافقـــــــة علــ                  

  ذار ـعلى اإلعت وم الدراسية وبنـاءـا الرسـة (إكلينيكية) لعـدم سدادھـدلة السريريـوم الصيـلدبل        
  ٠المقدم من سيادتھا نظراً لظروفھا الطارئة        
   دة بدبلوم التكنولوجيا الصيدلية بشأنـدم من الصيدالنية/ منى محمد ھريدى ـ المقيـب المقـالطلـ ١٩

  ٠رغبتھا فى تحويل قيدھا إلى دبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية)       
  :ـالقـــــــــــــــرار        

   ومــدة بدبلـدى ـ المقيــد ھريــى محمـالصيدالنية/ منل ــتحوي ىـــة علعــــدم الموافقــ                  
  ٠الصيدلية إلى دبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية) التكنولوجيا       
  د ـم محمـبدالحكياذ عـدم من الصيدلى/ معـاس المقـاإللتمأن ـبالكلية بش اـعليالات ـدراسالرة ـمذكـ ٢٠

 ٠منصور ـ صيدلى بوزارة الصحة بمستشفى ريفا مركز أسيوط فى مادة الكيمياء الفيزيائية       
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  د منصور ـ ـم محمـاذ عبدالحكيـدم من الصيدلى/ معـاس المقـاإللتم ىالموافقـــــــة علــ                  
  ٠ة الصحة بمستشفى ريفا مركز أسيوط فى مادة الكيمياء الفيزيائيةصيدلى بوزار       
  د ـدرس المساعـم الصيدالنيات بشأن منح السيد الصيدلى/ شھير جرجس ماھر ـ المـقس باـخطـ ٢١

  م من الخطة الخمسية ٢٠١١/٢٠١٢س ـام الخامـة اإلشراف المشترك من خطة العـبالقسم بعث       
  اء علىـر بنـارا من تاريخ السفـد إعتبـم لمدة عام قابل للتجدي٢٠٠٧/٢٠١٢ السادسة للبعثات       
  ة ــمدينن ـه مـة مقدمـة شخصيـمنحعلى ا ـا ـ حاليـإستراليإلى ات ـن البعثــــه مـح سيادتـترشي       
  ٠م١٣/٧/٢٠١٤ببلجيكا حتى عبدالعزيز للعلوم والتقنية لك ـالم       



  
  ـ  ٨ـ  

  
  ـــــــــــرار :ـالقــــ       

  د ـدرس المساعـر ـ المـر جرجس ماھـيى/ شھـد الصيدلـح السيـمن ىالموافقـــــــة علــ                  
  م من الخطة ٢٠١١/٢٠١٢بعثة اإلشراف المشترك من خطة العام الخامس  الصيدالنيات قسمب       
  ر ـخ السفـد إعتبارا من تاريـل للتجديـابام قـدة عـم لم٢٠٠٧/٢٠١٢الخمسية السادسة للبعثات       
  ة شخصية ـمنحعلى سيادته ـ حاليا  ات ـه من البعثـح سيادتـى ترشيــــاء علـبن إلى إستراليـــــا      
  ٠م١٣/٧/٢٠١٤ببلجيكا حتى عبدالعزيز للعلوم والتقنية الملك  مدينةمن مقدمه        
  دة ـاص بالسيـى الخـف الدراسـن الموقـار عـأن اإلستفســبشة ـلة اإلكلينيكيدـم الصيـاب قسـخطـ ٢٢

   ٠بانجلترا وعضو البعثة الخارجيةقسم الالصيدالنية/ سحر بدر حسن خليل ـ المدرس المساعد ب       
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  ل ـ ـن خليـدر حسـر بـة/ سحـدة الصيدالنيـلسية لــرة البعثــد فتــم ىالموافقـــــــة علــ                  
  م بناء على  الخطاب المرسل ٣١/٣/٢٠١٤لة اإلكلينيكية حتى المدرس المساعد بقسم الصيد       
  ٠من المكتب الثقافى المصرى بإنجلترا       
      ر الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ ـالة الماجستيـوان رسـقسم الصيدالنيات بشـأن تغييـر عن خطـابـ ٢٣
  ة ــوم الصيدليــر فـى العلــة الماجستيــل درجــدة (من الخارج) لنيــن ـ المقيـد حســر سعــعبي       

  ـــن:ــمـــات) ــ(صيدالني       
  "تحضير ودارسة خواص أقماع شرجية لعقار ھيدروكلوريد أتوموكسيتين"       

“Preparation    and    Characterization   of   rectal    Suppositories  
  Containing   atomoxitine   hydrochloride” 

  ــــــى:ـــإلـ       
  أقـراص لھا خاصيـة اإللتصـاق الحيوى لعقـار البروجيستيـرون لإلستخـدام  تقييـم"تحضيــر و       

  المھبلى"         
“Formulation    and    evaluation   of   mucoadhesive    tablets   of  
  Progesterone   as   vaginal   delivery  system” 

  ٠رىــر جوھــذا التغييــن ھـأا بـــعلم       
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  ة/ ـدة الصيدالنيـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رســر عنـتغيي ىالموافقـــــــة علــ                  
  ة ــوم الصيدليــر فـى العلــة الماجستيــل درجــدة (من الخارج) لنيــن ـ المقيـحس دــر سعــعبي       
  ٠(صيدالنيات) ـ علما بان ھذا التغيير جوھرى       
  سيدة بال الخاصة دكتوراهعنوان رسالة الرـتغيي أنـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ٢٤

  فى  الدكتوراه ةـل درجـلني لةـم والمسجـد بالقســ المدرس المساعمروة فتحى بكر  /نيةصيدالال       
  مـــــــن:ـ(كيمياء تحليلية صيدلية)  العلوم الصيدلية       
  "التعيين الكروماتوجرافى لبعض األلدھيدات كمؤشرات حيوية لبعض األمراض"       

“Chromatographic      determination    of    some     aldehydes    as 
  biomarkers   of   certain    diseases” 

       
  

  



    
  ـ  ٩ـ  

  إلـــــــــى:ـ       
  "تقدير بعض األلدھيدات األليفاتية كمؤشرات حيوية ألمراض معينة بكروماتوجرافيا السوائل"         

“Liquid    chromatographic    determination   of   some    aliphatic  
  aldehydes   as  biomarkers  of  certain   diseases ” 

  ٠علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى       
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  مروة  /نيةصيدالسيدة البال الخاصة دكتوراهعنوان رسالة ال تغيير ىالموافقـــــــة علــ                  
   ةــل درجــلني لةـوالمسجة ـة الصيدليـاء التحليليـالكيميم ـد بقســساعدرس المـر ـ المـى بكـفتح       
  ٠(كيمياء تحليلية صيدلية) ـ علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى فى العلوم الصيدلية الدكتوراه       
  أن إضافة السيدة الدكتورة/ ماجدة ـاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشـخطـ ٢٥
  درس ـرس ـ مـد الســد حامــا أحمــورة/ داليــدة الدكتــم والسيـدرس بالقسـرى ـ المــد يسـمحم       

  أحمدى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ نھلة إبراھيم الباثولوجى إل       
  را ـالصيدلية (فارماكولوجى) نظ ومـة الماجستير فى العلـل درجــدة لنيـم والمقيـدة بالقســالمعي       
  وبذلك  إلعارة السيد الدكتور/ رومانى حلمى ثابت ـ المدرس بالقسم للمملكة العربية السعودية       
  تصبح اللجنة كالتالى:ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ عادل عبدالودود جمعه١      

  كلية الطب ـ جامعة أسيوطـ  الفارماكولوجىأستاذ                             
  رىــد يسـماجدة محمـ السيـــدة الدكتـــــورة/ ٢      

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط الفارماكولوجىمدرس                             
  ا أحمد حامد السرسـداليـ السيـــدة الدكتــــورة/ ٣      

  الطب ـ جامعة أسيوط ـ كلية مدرس الباثولوجى                            
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  درس ــرى ـ مـد يســدة محمـــماجورة/ ــدة الدكتـــة السيــــافـإض ىــــة علـــالموافقـــ                  
  ورة/ داليا أحمد حامد السرس ـ ـوالسيدة الدكتوط ـة أسيــب ـ جامعــى ـ كلية الطــالفارماكولوج       
  الة الماجستير ـى رسـراف علــة اإلشــإلـى لجنـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط مدرس الباثولوجى        
  ة ـالفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامع قسمدة بـنھلة إبراھيـم أحمد ـ المعيالخاصة بالصيدالنية/        
  رماكولوجى) نظرا إلعارة السيد والمقيدة لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (فا أسيوط       
  للمملكة وط ـة أسيـب ـ جامعـى ـ كلية الطـالفارماكولوج درسـر/ رومانى حلمى ثابت ـ موـالدكت       
  ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقا العربية السعودية      
  الة ـة برسـة الخاصـشم والمناقـة الحكـة من لجنـى المقدمـر الجماعـة والتقريـر الفرديــالتقاريـ ٢٦

  ن حسيب محمد ـ المعيد بقسم الكيمياء الطبية ـن العابديـى/ زيـة من الصيدلـر المقدمــالماجستي       
  ٠(كيمياء صيدلية طبية) العلوم الصيدليةوالمسجل لنيل درجة الماجستير فى        

  القـــــــــــــــرار :ـ       
   ى المقدمة من لجنةـر الجماعـة والتقريـر الفرديـاء بالتقاريـــالع على ماجـد اإلطـــبع                  

محمد ـ  المقدمة من الصيدلى/ زين العابدين حسيبوالمناقشة الخاصة برسالة الماجستير الحكم          
  (كيمياء  يةالعلوم الصيدلر فى ـة الماجستيــل درجــل لنيـم الكيمياء الطبية والمسجـد بقسـالمعي         

    ـ         وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية الكيمياء الطبيةم رار مجلس قسوكذلك قصيدلية طبية)         
  ٠كيمياء صيدلية طبية)درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية ( يـوصـى المجلس بمنح سيادتـه        



  
ـ  ١٠ـ    

 
            الة ـة برسـة الخاصــم والمناقشــة الحكـة من لجنـى المقدمـلجماعر اــة والتقريـر الفرديــالتقاريـ ٢٧

  ة ـل درجـدة (من الخارج) لنيــم يوسف شاھين ـ المقيـة/ ريـة من الصيدالنيــر المقدمـالماجستي       
  ٠(كيمياء تحليلية صيدلية) العلوم الصيدليةالماجستير فى        

  رار :ـالقـــــــــــــــ       
  الحكم        ـد اإلطــالع على ماجاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنةـبع                  

  ف شاھين ـ المقيدة ـم يوسـالمقدمة من الصيدالنية/ ريالة الماجستير ـة الخاصة برسـوالمناقش         
  وكذلك قرار  (كيمياء تحليلية صيدلية) لعلوم الصيدليةا(من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى          

  ى ـ يـوصـ ةـا بالكليـات العليـة الدراســة لجنـوتوصي الصيدليةتحليلية الم الكيمياء مجلــس قسـ         
  ٠(كيمياء تحليلية صيدلية)درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية  المجلس بمنح سيادتھا         
  الة ــة برسـة الخاصــم والمناقشــة الحكـة من لجنـى المقدمــر الجماعـة والتقريـلفردير اـالتقاريـ ٢٨

  ة ــل درجــدة (من الخارج) لنيـد ـ المقيـد سيـروة أحمــة/ مـة من الصيدالنيـر المقدمــالماجستي       
  ٠(صيدلة صناعية) العلوم الصيدليةالماجستير فى        

  ـــــرار :ـالقــــــــــ       
    ةـة من لجنـى المقدمـر الجماعـة والتقريـر الفرديـاء بالتقاريـــد اإلطــالع على ماجــبع                   
  د ـ ــد سيـروة أحمـمن الصيدالنية/ مة ـر المقدمـالة الماجستيــة برسـة الخاصـوالمناقشم ـالحك       
  وكـذلك  (صيدلة صناعية) ةـوم الصيدليـالعلر فى ـة الماجستيـل درجــدة (من الخارج) لنيـالمقي       
  ـ يـوصـى المجلس  وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية صناعيةالصيدلة م القـرار مجلس قس       
 ٠ية)صناعستير فى العلـوم الصيدلية ( صيدلة درجة الماج ابمنح سيادتـھ       
  ـم:٢٠١٣فمبر نتيجة إمتحان الدبلومات لدور نوـ ٢٩

  ـ دبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية)١      
  ـ دبلوم التكنولوجيا الصيدلية٢      

  القـــــــــــــــرار :ـ       
 ٠إعتمــــــاد نتيجــــة الدبلومــــات                  

    اديمى بين الجامعات اب اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بشأن أھمية التواصل اإلكـخطـ ٣٠
  ارة ـ) أكبر وأقدم الجامعات فى قUNISAالمصرية وجامعات الجنوب اإلفريقى خاصة جامعة (       
  ٠أفريقيا للتعليم عن بعد       

  القـــــــــــــــرار :ـ       
  ة ل الكليوكي ـ قلاألستاذ الدكتور/ حسن فرغلـى عزح السيد ـترشي ىالموافقـــــــة علــ                  

  للتواصل اإلكاديمى بين الجامعات المصرية وجامعات الجنوب  لشئون الدراسات العليا والبحوث        
 ٠) أكبر وأقدم الجامعات فى قارة أفريقيا للتعليم عن بعدUNISAاإلفريقى خاصة جامعة (        
  ن الخمسة أساتذة الذين يمكن مذكرة بشأن ترشيح أحد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمـ ٣١

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

  اذ ـأستسلـوى فـاروق فـرج ـ / ةاذ الدكتورــدة األستالسيإنضمــام  ىالموافقـــــــة علــ                  
  ى ـم إلـن ضمھـيمك نـذة الذيـة أساتـن الخمسـضمالعقاقير بالكلية لعضويـة مجلـس الكليـة من        
  ٠الجامعـات ون تنظيمـ" من قان٤٠ادة "ـن المـرة "ج" مـا للفقـس طبقـة المجلـعضوي       

  



  
  ـ  ١١ـ  

  
  بشأن بالكلية اإلعتماد دة ضمان الجودة وـر وحـدم من السيد األستاذ الدكتور/ مديـاب المقـالخطـ ٣٢

  ٠عرض الموضوعات اآلتية       
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣ى ـام الجامعـة للعـة الذاتيـالدراسـ ١      
  ة ـاء التحليليـدرس الكيميـن  ـ مـت حسـن رفعـور/ حســد الدكتــار السيــة على إختيــالموافقـ ٢      

 ٠اإلعتماد بالكليةالصيدلية نائباً لمدير وحدة ضمان الجودة و          
   زوــاألي ادةــد شھــديـتجوذلك ل )AJA-EGYPTة (ـــاحـنمة الـــركـارة الشــر زيــــريــتق ـ٣      

 ٠) للمرة الثالثة على التوالىم٩٠٠١/٢٠٠٨(          
 التقارير الفنية إلنشطة الخطة التنفيذية وھى:ــ ٤      

 ٠م٣١/١٢/٢٠١٢ – ١/١٠/٢٠١٢الفترة من  التقرير الفنى الثامن خاللـ           
 ٠م٣١/٣/٢٠١٣ – ١/١/٢٠١٣التقرير الفنى التاسع خالل الفترة من ـ         
  ٠م٣٠/٦/٢٠١٣ – ١/٤/٢٠١٣التقرير الفنى العاشر خالل الفترة من ـ         

               القـــــــــــــــرار :ـ       
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣م الجامعى الدراسة الذاتية للعا إعتمادـ ١       
  ة على إختيار السيد الدكتور/ حسن رفعت حسن  ـ مدرس الكيمياء التحليلية ــالموافقـ ٢       

 ٠الصيدلية نائباً لمدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلية           
 ٠التوالى ) للمرة الثالثة على٩٠٠١/٢٠٠٨( األيزو أحيط المجلس علماً بتجديد شھادةـ ٣       
 إعتماد التقارير الفنية إلنشطة الخطة التنفيذية وھى:ــ ٤       

 ٠م٣١/١٢/٢٠١٢ – ١/١٠/٢٠١٢التقرير الفنى الثامن خالل الفترة من ـ            
 ٠م٣١/٣/٢٠١٣ – ١/١/٢٠١٣التقرير الفنى التاسع خالل الفترة من ـ            

  ٠م٣٠/٦/٢٠١٣ – ١/٤/٢٠١٣ن التقرير الفنى العاشر خالل الفترة مـ   
 ٠ءـ تركيب تليفونات فى طرقات األقسام لإلستخدام فى حاالت الطوارى٣٣
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  ٠ءالطوارى تليفونات فى طرقات األقسام لإلستخدام فى حاالت بتركي ىعلـالموافقـــــة                   
 

 ٠ى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليومھذا وقـد إنتھى اإلجتماع ف          

        رئيس المجلس                أمين المجلس                                                                 

  

  زيـدان زيـد إبرهيـم) ٠د٠(ا                          محـروس عثمـان أحمـد)          ٠د٠(أ     

  

  

  


