
                                                                                   
                                                                   

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

  )٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــر

  )٦١١إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
  م ١٩/١٠/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 

  

م فى تمام الساعة الحادية عشر ١٩/١٠/٢٠١٤الموافق  اآلحدإجتمـع مجلس الكلية يوم       
ـ برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم ) بمقر مجلس الكلية ٦١١صباحا بجلسته رقم (

 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوكيل الكلية   ـ األستاذ الدكتور/ محــروس عثمـــان أحمـد     ١
  وثـليا والبحوكيل الكليـة لشئون الدراسات الع       ـ     ،،      ،،   / حســــن فرغلـــى عزقــــل٢
  وكيـــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـالب       ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضـل محمـد٣
  م الصيدلة الصناعيــةرئيــــس مجلــــس قســـ    ـد    ـ،،     ،،    / سيــــــــد محمــــد أحمــ     ـ٤
  ةـرئيــــــس مجلـــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـ       عبدالحافظعاطف عبدالمنعم ـ    ،،     ،،    /٥
  ةقسم الكيمياء التحليلية الصيدليس مجلس رئي         لدكتورة/ ھنـاء محمـد عبدالودوداألستاذ ا ـ٦
  ــــــرـــم العقــاقـيـــــــس مجلــــــس قســـــرئي          ـرجــوى فــاروق فــسلــ ،،      ،،    /    ـ ٧
  اتـــم الصيدالنيـــــــس قســـــس مجلـــــــرئي محمود البدرى عبدالمطلب       لدكتور/األستاذ اـ ٨
  م بأعمـال رئيـس مجلـس قســم الكيمياءالقائــ        ات خليفــه ـالء عــرفـــالسيـد الدكتــور/عــ ٩
  العضويـة الصيدلية                  

  ـرغـلة الصناعيـــة المتفأستــــــــــاذ الصيـــد           مــد السيــد أبوطالبـ األستاذ الدكتور/ أح١٠
  رغـاء العضويـة الصيدلية المتفاذ الكيميأستـــ         عبدالعليم محمد عبدالعليم/   ،،     ،،      ـ١١
  رغــــــــــالمتف ـــــــــرالعقــاقـيـــذ ــاـــــــــأست  مقبــــول أحمـــد مقبــول /  ،،     ،،      ـ١٢
  أستــاذ الكيميــاء التحليليـة الصيدليـة المتفرغ    ـــد صالــح     ـ/ جمــــال أحم  ـ    ،،     ،،  ١٣
  ــرغـــالمتفـ الصيدالنيــــــــــاتـــــاذ ــــــأستـــ         الرزاق عبدالمجيد محمدعبدـ    ،،     ،،   /١٤
  ة الصيدليـة المتفرغأستــاذ الكيميــاء التحليليــ    محمد     حرية عبدالمجيد/ةكتورـ األستاذ الد١٥
  رغــــــالمتفـ الصيدالنيــــــــــاتـــــاذ ــــــأستـــ       جمال الدين عبدالفتاح الجندىاألستاذ الدكتور/ـ ١٦
  المتفرغ ــةـــــاذ الكيـمـيـــــاء الطبيـــأستــــــــ        مينوال أبوبكر عبدالحل/ ةـ األستاذ الدكتور١٧
  رغــــالمتف ــــــرـــــــــــــأستــــــاذ العقـــــاقيـــ    عـز الدين قاسم دسوقىاألستاذ الدكتور/ ـ ١٨
   ــــرــــــــــــــــــــــاقيــــــالعقدرس ــــــــــمـــــــ        سعاد عبداللطيف حسن /   ،،      ،،      ـ١٩
  لألدوية بأسيوط  T٣Aع ر عام مصننائب مـدي   د      ــى محمأسامــه لطف/  السيـد الدكتــور ـ٢٠

    ـ:عن الحضـورذر ـإعتوقــد        
  ـرغــأستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــة المتف       على عبدالظاھر عبدالرحمناألستاذ الدكتور/ ـ١

  :ـ  من لك لحضورعن ا تغيــبوقــد        
  المتفرغ ــةـــأستـــــــــاذ الكيـمـيـــــاء الطبيـــ           ناديــة محمـد  محفــوظ/ ةاألستاذ الدكتورـ ١
  المتفرغ  دــالمساعــ ــــرـالعقاقيــــــاذ ــــــأست         فـاس يوسـيـة عبـسامـ السيدة الدكتورة/ ٢
  رع أسيـوطئيــس قطـاع شركـــة "سيد" فـر     ــد     ـــــد فريــى محمـــالدكتور/ ھانـ سيد ال ـ٣
  

ـد بـــدأ المجلس فى ـــاد المجلس ـ قـــــة إنعقـــى الالزم لصحـــــدد القانونـــولتكامــــل العــ    
  مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ



  
  ـ  ٢ـ  

  
   م٢١/٩/٢٠١٤خ ـدة بتاريــ) المنعق٦١٠م (ــرقة ــة السابقــر الجلســق على محضــالتصديـ  ١
  ٠م٢٢/٩/٢٠١٤والممتد حتى      
  القـــــــــــــــرار : ـ     

    دم السيد األستاذ الدكتـور/ عميد الكليـــة ـوفى بدايـة الجلسـة ق٠ ـةـــتمــت المصادق               
  اده هللا على األمة األسالمية بكل خير ـأعى المبارك ـد األضحــس التھنئة بعيــورئيـس المجل     
  ٠م جعله هللا عاماً مباركاً على الجميع بالخير٢٠١٤/٢٠١٥العام الدراسى الجديد  بدءو     

  كـل مـن:ـرحيب بكمــا قــدم الت     
   سيادته إلنضمام رغـالمتف رذ العقاقـيأستا ول أحمد مقبــول ــمقبـ السيـد األستـاذ الدكتـور/ ١    

ً ـس طبقـضمھم إلى عضوية المجل يمكن ذة الذينـة أساتــن الخمسمضمن            رة "ج" ــللفق ا
  ٠الجامعـات مـون تنظيـ" من قان٤٠ادة "ـن المـم        

   إلنضمام المتفرغ أستاذ الكيمياء الطبيةوظ ـ ناديــة محمـد  محف/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيـد٢    
    الكيميـاء الطبيةعضوية المجلس بصفتھا أقدم أساتذة قسم  إلىسيادتھا         

  ة الصيدلية اء العضويـاذ الكيميــأستـ  مــم محمد عبدالعليــعبدالعليـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣    
  ة العضوي الكيمياءإلنضمام سيادته إلى عضوية المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم  المتفرغ        

  ةالصيدلي        
  ر لكـل مــن:ـــكمــا قــدم الشك            

  المتفرغاذ الكيمياء العضوية الصيدلية أستـ  ب كفافىعبدالحميد نجيـ السيد األستاذ الدكتور/ ١    
  أستـاذ الكيـمـياء الطبيةـ  هد شيحمحمــود محمــ السيـد األستـاذ الدكتـور/ ٢    

   ٠المجلسب امإلنتھاء فتـرة عضوية سيادتھ        
  ٠متمنيــاً للجميــع دوام التوفيــق     

  لكـل مــن:ـ مجلس التعزية كمــا قــدم ال            
    اةـلوف رغــات المتفــاذ الصيدالنيـــ أست الرزاق عبدالمجيد محمدعبدد األستاذ الدكتور/ ـ السي١    

          ٠شقيقته         
              ٠لوفاة شقيقته عقاقيرـ أستاذ ال الغندقلى  محمد الد مصطفىخـ السيـد األستاذ الدكتور/ ٢    
              ٠لوفاة والده المساعد ـ أستاذ الصيدالنياتكرامى عبدالرحيم خليل إـ السيـد الدكتور/ ٣    
  والممتد  م٢١/٩/٢٠١٤) بتاريــخ ٦١٠ذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ــأن تنفيـرة بشــمذكـ  ٢
  ٠م٢٢/٩/٢٠١٤حتى      

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
                ً    ٠تنفيذ القراراتوتم  أحيـــط المجلس علما

  ذار الطالب/ رفيق معتز ناثان ـول إعتــد وقبــد قيـتجمي أنــرة شئون الطالب بالكلية بشــمذكـ  ٣
  ى ــالعام الجامعھذا م عن ٢٠١٤/٢٠١٥ى ة اإلعدادية للعام الجامعــبالفرق دـس ـ المقيــفيلب     
  م حيث أنه ملتحق ببرنامج منحة أوراسكوم للدراسة بالجامعة األمريكية حتى ٢٠١٤/٢٠١٥    

  ٠التخرج علما بأنه فى السنة األولى     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ار الطالب/ رفيق معتز ناثان فيلبس ـذـد وقبول إعتـد قيــتجمي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ى ــام الجامعــالعذا ــھن ـم ع٢٠١٤/٢٠١٥ى ــامعـام الجــة للعــة اإلعداديــــرقـبالف دــالمقي     
   ةـة األمريكيـة بالجامعـوم للدراسـة أوراسكـج منحـق ببرنامـم حيث أنه ملتح٢٠١٤/٢٠١٥     
ً ـحتى التخرج علم         ٠ة األولىبأنه فى السن ا



  
  

  ـ  ٣ـ  
  
  ذار الطالب/ زياد محمد محمد عبداللطيف ـ ــول إعتــقب أنـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ  ٤

  م ــ) ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية عن الدراسة واإلمتحانات بالفصل رق٣بالفصل رقم ( المقيد     
  ٠اعية خاصةم وذلك لظروف إجتم٢٠١٤/٢٠١٥) عن العام الجامعى ٣(     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

   ب/ زياد محمد محمد عبداللطيف ـ المقيدـذار الطالــول إعتــقب ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ) ٣ل رقم (ـة واإلمتحانات بالفصــ) ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية عن الدراس٣ل رقم (ـبالفص      
  ٠م وذلك لظروف إجتماعية خاصة٢٠١٤/٢٠١٥عى عن العام الجام      
  ة ـبالفرقرة شئون الطالب بالكلية بشأن الطالبة/ شروق جابر محمد عبدالحليم ـ المقيدة ـمذكـ  ٥

  م لتعديل ٢٠١٣/٢٠١٤األولى بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية فى العام الجامعى      
  ى (منقولة بمواد) بكلية ـة األولـدھا بالفرقــأسيوط وقي ةـا إلى كلية الصيدلة ـ جامعـترشيحھ     
   درستھا التى بالمواد انـبيرفق ـمو م٢٠١٤/٢٠١٥الصيدلة ـ جامعة أسيوط للعام الجامعى      
  ٠العلمى المحتوى وكذلك عليھا الحاصلة والتقديرات الطالبة     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  إلى كلية الطالبة/ شروق جابر محمد عبدالحليم ل ترشيح ـتعدي ـىـة علــــــــقـالمواف                
  ى ــامعـام الجــواد) للعــولة بمــى (منقــة األولــدھا بالفرقــوط وقيــة أسيــدلة ـ جامعــالصي      
   ذلكــكو عليھا الحاصلة راتـوالتقدي درستھا التى وادــبالم انــبيق ـمرفو م٢٠١٤/٢٠١٥      
  ٠العلمى المحتوى      
  ة المعتصم با محمد عرابى (بالفرقة ـالطالبتين/ فاطمأن ـرة شئون الطالب بالكلية بشــمذكـ  ٦

  ة ـنورھان عمر عبدالسميع (بالفرقة اإلعدادية) لتحويلھم من كلية الصيدلة ـ جامعواألولى)      
  رئيس الجامعة  السيد األستاذ الدكتور/عد موافقة المنيا إلى كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط وب     
 ى:ـالتعلى تحويلھم وقيدھم كال     
  ـ فاطمة المعتصم با محمد عرابى (بالفرقة األولى)١    
  ـ نورھان عمر عبدالسميع (بالفرقة اإلعدادية)٢    

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  تحويل قيد الطالبتين:ـ ـىـة علــــــــالموافقـ                

  )الثانية ـ فاطمة المعتصم با محمد عرابى (بالفرقة١     
  )األولىـ نورھان عمر عبدالسميع (بالفرقة ٢     
  السيد ة ــد موافقــوط وبعـة أسيـة الصيدلة ـ جامعـا إلى كليـة المنيـة الصيدلة ـ جامعـن كليـم     
  ٠ةرئيس الجامع األستاذ الدكتور/     
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤ـ إعتماد نتيجة الدور الثانى دور سبتمبر للفرقة الرابعة  ٧

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ة ـة الرابعــر للفرقـى دور سبتمبــدور الثانــة الــاد نتيجــإعتم ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤     
  لطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشـأن قيد السيدة خطاب قسم الميكروبيولوجيا اـ  ٨

  د بالقسم لنيل درجة الدكتوراه فى ــدرس المساعـالصيدالنية/ إحسان محمد وجيه محمد ـ الم     
  ل مـن:ـــراف كـــبإش العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)     

  



  
  ـ  ٤ـ  

  ر/ شعبان ھاشم أحمد ـ السيد األستاذ الدكتو١     
  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ                            

  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ محمد على محمد الفقى ٢     
     أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                                                                        

  ـ  السيـــــدة الدكتورة/ شرين جمال الدين الجندى ٣     
  مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                             

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  مد وجيه محمد ـ المدرس دة الصيدالنية/ إحسان محـد السيــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـل درجــة أسيوط لنيــب ـ جامعـالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الط قسمالمساعد ب     
  راف اللجنة المذكورة ـوبإش وم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)ــوراه فى العلــالدكت     

  ٠سابقــا      
  /الصيدالنية الخاصة بالسيدة ب قسم الصيدالنيات بشأن تسجيل عنوان رسالة الدكتوراهاخطـ  ٩

  وم ـوراه فى العلـة الدكتــل درجــم (من الخارج) لنيـدة بالقســمى سيد إسماعيل محمد ـ المقي     
  وان:ــــبعن الصيدلية (صيدالنيات)     
  "وزومات لإليصال الفموى ألدوية معينةبرونيصياغة وتقويم "     

"Formulation     and     Evaluation    of    Proniosomes   for   Oral  
  Delivery   of   Certain   Drugs" 

  بإشـــراف كــل مـن:ـ     
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ السيد على إبراھيم  ١     

  المتفرغالصيدالنيات أستاذ                             
   جيھان نبيل حسن فتيح ـ  السيـــــدة الدكتورة/ ٢     

  المساعدالصيدالنيات أستاذ                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ل عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ ـتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  الدكتوراه فى  ل درجةـ(من الخارج) لني الصيدالنيات قسممى سيد إسماعيل محمد ـ المقيدة ب     
  ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقــابإشـراف  العلوم الصيدلية (صيدالنيات)     
  وان رسالة الماجستير الخاصة بالسيد ــل عنــتسجي بشـأنالصيدلة الصناعية م ـاب قســخطـ ١٠

  وم ـر فى العلـالماجستية ــم والمقيد لنيل درجـد بالقسـر أحمد ـ المعيـالصيدلى/ محمود أبوبك      
  بعنـــوان:ـ الصيدلية (صيدلة صناعية)      
  "تطوير وتقييم أشكال صيدلية جديدة من عقار الدومبريدون"      

"Development   and   Evaluation   of   New   Dosage   Forms   of   
  Domperidone" 

  بإشـــراف كــل مـن:ـ      
  الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب  ـ السيد األستاذ ١     

  المتفرغ أستاذ الصيدلة الصناعية                            
  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ سيد إبراھيم عبدالرحمن  ٢     

  المتفرغ أستاذ الصيدلة الصناعية                            
  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ محروس عثمان أحمد  ٣     

  ةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوكيل الكلية وأستاذ                             



  ـ  ٥ـ  
  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  د الصيدلى/ ـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـل عنــتسجي ىــة علــــــالموافقـ                
  ر فى ـة الماجستيـل درجـد لنيـسم الصيدلة الصناعية والمقيمحمود أبوبكر أحمد ـ المعيد بق       
  ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقــابإشـراف العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)        
  ظ ـ ـدالحافـد عبـان أحمــد الصيدالنية/ جيھــد قيــتجمي بشـأن ةـالكيمياء الطبيم ـاب قســخطـ ١١

  ل درجة الماجستير فى العلوم ـدة بالقسم (من الخارج) لنيــد األورام والمقيــعھصيدالنية بم       
  راً ــم وذلك نظ١/١٠/٢٠١٤الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) لمدة ثالثة أشھر إعتبارا من        

    ٠لظروف عائلية خاصة       
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ة ـان أحمد عبدالحافظ ـ صيدالنيـة/ جيھــد الصيدالنيــد قيــتجمي ـىــة علـــــالموافقـ                
      ر فى ـة الماجستيـل درجــ(من الخارج) لني م الكيمياء الطبيةـدة بقسـد األورام والمقيــبمعھ       
  م ١/١٠/٢٠١٤ارا من ــر إعتبـة أشھـدة ثالثــة (كيمياء صيدلية طبية) لمـوم الصيدليــالعل       
    ٠وذلك نظراً لظروف عائلية خاصة       
  ل ــتشكي سيوط بشـأنأاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة ــخطـ ١٢

  ھالل فؤاد حته حسين ـ  /وراه الخاصة بالصيدلىـالة الدكتـم والمناقشة على رسـة الحكـلجن       
  ة ــوم الصيدليــى العلـوراه فــالدكت ةــل درجـــل لنيـــوالمسجم ــسقد بالــدرس المساعــالم       
  وتصبح على النحو التالى:ـ )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(       
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سمية عبد اللطيف عيسى١      

  الميكروبيولوجيا والمناعة أستاذ                             
  (ممتحناً خارجياً)            القاھرة كلية الطب ـ جامعة                                

  ـ  السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عمر شفيق  ٢      
  الميكروبيولوجيا والمناعة أستاذ                             

  ياً)(ممتحناً خارج              بنھاكلية الطب ـ جامعة                                
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ شعبان ھاشم أحمد ٣      

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ                            
  أسيوطكلية الطب ـ جامعة 

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد على محمد الفقى ٤     
  الطبية والمناعة  أستاذ الميكروبيولوجيا                             

  أسيوط                                          كلية الطب ـ جامعة 
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مدحت نصر  ٥      

  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى                              
    أسيوطكلية الطب ـ جامعة 

    طارق شطاحمد م/ ـ السيد األستاذ الدكتور٦      
  ورئيس معمل المناعة والفيروسات بقسم الباطنة أستاذ                              

  سينسيناتى ـ أوھايوكلية الطب ـ جامعة 
    الواليات المتحدة األمريكية 

  ور ـذر حضـالة تعـم فى حــة الحكــة لجنـن فى عضويـن الداخلييــى بالمشرفيــعلى أن يكتف       
  ثة حلقات ة والحكم على الرسالة ـ علما بأنه قام بعمل ثالـى جلسة المناقشـرف األجنبـالمش       

   ٠صةصمجلة علمية متخ ىعلمية وقام بنشر بحث ف       
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  ـ  ٦ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  الة الدكتوراه الخاصة ـى رسم والمناقشة علـل لجنة الحكــتشكي ىــة علــــــالموافقـ                
  ا الطبية ـالميكروبيولوجيم ـقسد بــدرس المساعـالمه حسين ـ ـؤاد حتـالل فــھ /ىـبالصيدل        
  وم الصيدلية ـالدكتوراه فى العل والمسجل لنيل درجةسيوط أوالمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة        
  ٠لجنة المذكورة سابقــاالبإشـراف  )ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(       
  إضافة السيدة الدكتورة/  وط بشـأنـسيأة ـب ـ جامعــ كلية الط الفارماكولوجىم ـاب قسـخطـ ١٣

  راف ــلإلش سيوطأة ــب ـ جامعــ كلية الطنھى عبدالرحيم  أبوالحجاج ـ مدرس الباثولوجى        
   ة)ـى الجنسيـى (يمنــد الواسعــى محممـى/ فھــة بالصيدلــوراه الخاصــالة الدكتــى رسـعل       
  لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ (من الخارج)       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عثمان عبدالظاھر١      

  سيوطأـ كلية الطب ـ جامعة  أستاذ الفارماكولوجى                            
  ت عبداللطيفـ السيــــدة الدكتـــــورة/ رشا بخي٢      

  سيوطأـ كلية الطب ـ جامعة  مدرس الفارماكولوجى                            
  نھى عبدالرحيم  أبوالحجاجـ السيــــدة الدكتـــــورة/ ٣      

  سيوطأـ كلية الطب ـ جامعة مدرس الباثولوجى                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ة السيدة الدكتورة/ نھى عبدالرحيم  أبوالحجاج ـ مدرس ــإضاف ـىــة علـــــالموافقـ                
  ةــوراه الخاصــالة الدكتــراف على رســلإلش وطــسيأة ـب ـ جامعـة الطــ كليى ــالباثولوج       
  لجنة المذكورة البإشـراف (من الخارج)  بالصيدلى/ فھمى محمد الواسعى (يمنى الجنسية)       

  ٠سابقــا       
  إضافة السيدة الدكتورة/  سيوط بشـأنأة ـب ـ جامعـــ كلية الط الفارماكولوجىم ـاب قسـخطـ ١٤

  الخاصة بالصيدالنية/ مريم راف ــشة اإلــجنلإلى  بالقسممدرس الـ إسراء عبدالخالق أحمد        
  ـ إنجى أحمد عبدالرحمن السيدة الدكتورة/ من أشرف أمين ـ المدرس المساعد بالقسم بدال        
  لتصبح لجنة اإلشراف بالقسم وذلك إلعارة سيادتھا للعمل بجامعة زويل بالقاھرةمدرس ال       
  كالتالى:ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ عادل عبدالودود جمعه١      

  سيوطأكلية الطب ـ جامعة  ـالمتفرغ  أستاذ الفارماكولوجى                            
  ـ السيــــدة الدكتـــــورة/ إسراء عبدالخالق أحمد٢      

  سيوطأـ كلية الطب ـ جامعة  مدرس الفارماكولوجى                            
  ـ السيــــدة الدكتـــــورة/ رانيا مقبول أحمد مقبول٣      

  سيوطأـ كلية الطب ـ جامعة مدرس الباثولوجى                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  درس ــمالـ د ـراء عبدالخالق أحمــإسة السيدة الدكتورة/ ــإضاف ـىــة علـــــالموافقـ                
  بالصيدالنية/ الخاصةشراف جنة اإللإلى سيوط أـ كلية الطب ـ جامعة  الفارماكولوجى بقسم       
   سيوطأة ـب ـ جامعـة الطــ كلي د بقسم الفارماكولوجىـمريم أشرف أمين ـ المدرس المساع       

  ـ كلية  م الفارماكولوجىـبقسدرس ـمالـ إنجى أحمد عبدالرحمن السيدة الدكتورة/ من  دالً ــب       
  اللجنة بإشـراف ووذلك إلعارة سيادتھا للعمل بجامعة زويل بالقاھرة سيوط أالطب ـ جامعة       
  ٠المذكورة سابقــا      



  
  

  ـ  ٧ـ  
  

  اذ ـأست ـاء محمد سيد حسن ـدعة السيدة الدكتورة/ ــإضاف بشـأنالصيدالنيات اب قسم ــخطـ ١٥
  ى لجنة لإ سيوطأجامعة  اإلكلينيكية بمعھد جنوب مصر لألورام ـباثولوجى الد بقسم ـمساع       
  أحمد صفوت ـ المسجل صيدلى/ محمد د الـسية بالـالخاص الة الدكتوراهــرس علىراف ـإلشا       
  لتصبح  دالنيات)ـة (صيـوم الصيدليــوراه فى العلـة الدكتــل درجــلني ارج)ــبالقسم (من الخ       
  اإلشراف كالتالى:ـ ةـلجن       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد على عطيه١      

  الصيدالنيات المتفرغ أستاذ                            
  غريب محمد عبدالعالور/ ـــــد الدكتــــ السيــــ٢      

  الصيدالنياتمدرس                             
  دعاء محمد سيد حسنـ السيــــدة الدكتـــــورة/ ٣      

  اإلكلينيكية باثولوجى الأستاذ مساعد بقسم 
  سيوطأجامعة  بمعھد جنوب مصر لألورام ـ

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  أستاذ مساعد  ـدعاء محمد سيد حسن إضافة السيدة الدكتورة/  ـىــة علـــــالموافقـ                

  ةــى لجنـلإ وطــسيأة ـامعـج وب مصر لألورام ــد جنــة بمعھـاإلكلينيكيى ـباثولوجالم ـبقس       
  وت ـ المسجل ـد صفــأحمد ــصيدلى/ محمسيد الالة الدكتوراه الخاصة بالـسرراف على إلشا      
   وم الصيدلية (صيدالنيات)ــى العلـوراه فـة الدكتـل درجـلني الصيدالنيات (من الخارج) بقسم      
  ٠اللجنة المذكورة سابقــابإشراف و      
  ستاذ الدكتورة/ صفاء أحمد محمد اب قسم العقاقير بشأن اإلعتذار المقدم من السيدة األــخطـ ١٦

  بالصيدلى/ اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة نع بالقسم ستاذ المتفرغاألالمغازى ـ        
  ر ـ فرع أسيوط نظراً إلعارة ــة األزھـة الصيدلة ـ جامعـد بكليــشريف محمد شريف ـ المعي       
  القاھرة وإضافة السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد در بـة بـسيادتھا (إعارة داخلية) لجامع       
  لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ من سيادتھا بدالً بالقسم ستاذ المتفرغ األالمغازى ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد المغازى١      

  رغــر المتفــاذ العقاقيــأست                            
  ـــد الدكتـــــــور/ محمد صالح الدين  أحمدـ السيــ٢      

  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوطمدرس                             
  عبدالمالك عبدهللاـ السيــــد الدكتـــــور/ محمد ٣      

  مدرس بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط                            
  قــــــــــــــــــرار :ـال       

            اإلعتذار المقدم من السيدة األستاذ الدكتورة/ صفاء أحمد محمد  ـىــة علـــــالموافقـ                
  بالصيدلى/اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة  عنالمغازى ـ أستاذ العقاقير المتفرغ        
  ارة ــراً إلعــة األزھر ـ فرع أسيوط نظــية الصيدلة ـ جامعشريف محمد شريف ـ المعيد بكل       
  ة السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد ـدر بالقاھرة وإضافـسيادتھا (إعارة داخلية) لجامعة ب       
  ٠اللجنة المذكورة سابقــابإشراف و من سيادتھا المغازى ـ أستاذ العقاقير المتفرغ بدالً        

  
  



  ـ  ٨ـ  
  

  أن اإلعتذار المقدم من السيدة األستاذ الدكتورة/ صفاء أحمد محمد ـاب قسم العقاقير بشـخطـ ١٧
   بالصيدلى/ المغازى ـ األستاذ المتفرغ بالقسم عن اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة       
  م الصيدلية ل درجة الماجستير فى العلوــإسالم عادل عبدالحكيم ـ المعيد بالقسم والمقيد لني       
  لتصبح لجنة اإلشراف  (عقاقير) نظراً إلعارة سيادتھا (إعارة داخلية) لجامعة بدر بالقاھرة      

  كالتالى:ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ داود ونيس بشاى١      

  أستاذ العقاقير المتفرغ                            
  محمد عبدالباقى ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ عفاف٢      

  أستاذ العقاقير المتفرغ                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  تورة/ صفاء أحمد محمد اإلعتذار المقدم من السيدة األستاذ الدك ـىــة علـــــالموافقـ                
  سالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ المتفرغ عن اإلشراف على ر العقاقير أستاذالمغازى ـ        
  ل درجة الماجستير فى العلومـد لنيـوالمقير ـالعقاقيم ـقسد بـالم عادل عبدالحكيم ـ المعيــسإ       
  راف ــبإشو راً إلعارة سيادتھا (إعارة داخلية) لجامعة بدر بالقاھرةــالصيدلية (عقاقير) نظ       
  ٠اللجنة المذكورة سابقــا       
  خطاب قسم العقاقير بشأن اإلعتذار المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى ـ ١٨

  ر الخاصة بالصيدلى/ أيمن ـالة الماجستيـراف على رســن اإلشـعبالقسم اذ المتفرغ ــستاأل       
  وم الصيدلية ـى العلر فـة الماجستيــل درجــد لنيــم والمقيـد بالقســعاصم عبدالمنعم ـ المعي       
  ح لجنة اإلشراف ـلتصب (عقاقير) نظراً إلعارة سيادته (إعارة داخلية) لجامعة بدر بالقاھرة       

  كالتالى:ـ        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد سيد١      

  أستاذ العقاقير المتفرغ                            
  ـــــــورة/ إيمان سيد أحمد السيد خالف ـ السيـــــدة الدكتـ٢      

  مدرس العقاقير                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  د ــد أحمــور/ محمــاذ الدكتـد األستـن السيـدم مــذار المقــاإلعت ـىــة علـــــالموافقـ                
   بالصيدلى/ ةمتفرغ عن اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصـ أستاذ العقاقير الالشنوانى        
  ى العلوم ـر فــة الماجستيـوالمقيد لنيل درج رـالعقاقي مـقسد بـأيمن عاصم عبدالمنعم ـ المعي       
  راف ــبإشو در بالقاھرةــة بـالصيدلية (عقاقير) نظراً إلعارة سيادته (إعارة داخلية) لجامع       
  ٠نة المذكورة سابقــااللج       
  خطاب قسم العقاقير بشأن اإلعتذار المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى ـ ١٩

  عن اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ مروة بالقسم رغ ــاذ المتفـستاأل       
  وم الصيدلية ـر فى العلــة الماجستيـرجل دــدة لنيــروس محمد ـ المعيدة بالقسم والمقيــمح       
  لتصبح لجنة اإلشراف  (عقاقير) نظراً إلعارة سيادته (إعارة داخلية) لجامعة بدر بالقاھرة       

  كالتالى:ـ        
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمدعبدالرحمن على١      

  أستاذ العقاقير المتفرغ                            
  عـز الدين قاسم دسوقىالسيد األستاذ الدكتور/  ـ٢      

  أستاذ العقاقير المتفرغ                            



  
  

  ـ  ٩ـ  
  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  د ـد أحمــور/ محمــاذ الدكتــد األستـن السيـدم مــذار المقــاإلعت ـىــة علـــــالموافقـ                
  ة ــر الخاصـالة الماجستيــى رسـراف علــن اإلشـرغ عــر المتفــاذ العقاقيــى ـ أستـنوانالش       
  والمقيدة لنيل درجة الماجستير العقاقير قسم ية/ مروة محروس محمد ـ المعيدة ببالصيدالن       
   رةـدر بالقاھـبة ــراً إلعارة سيادته (إعارة داخلية) لجامعـفى العلوم الصيدلية (عقاقير) نظ       
  ٠اللجنة المذكورة سابقــاراف ــبإشو       
  ـ ى محمد فريد ى/ ھانـدم من الصيدلـذار المقـاإلعت أنـبشدلة الصناعية ـالصيم ـاب قســخطـ ٢٠

  الدور وم (التكنولوجيا الصيدلية)ـان دبلـول إمتحــالصيدلة الصناعية عن دخ مـبقسالمقيـد        
  ٠م٢٠١٤األول        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
   قسمد بـدم من الصيدلى/ ھانى محمد فريد ـ المقيـذار المقــاإلعت ـىــة علـــــالموافقـ                

  ٠م٢٠١٤ الصيدلة الصناعية عن دخول إمتحان دبلوم (التكنولوجيا الصيدلية) الدور األول        
  السيدنرمين مد بعثة اإلشراف المشترك للسيدة الصيدالنية/  بشأنالصيدالنيات ب قسم اخطـ ٢١

  ة ـبجامعرك ـراف المشتـد بالقسم وعضو بعثة اإلشــدرس المساعــ المعلى محمد العراقى        
  م ١٠/١٢/٢٠١٥م وحتى ١١/١٢/٢٠١٤ را منام ثان إعتباـا لمدة عـسينسيناتى بأمريك        
  ٠الدكتوراه رسالةلى الخاص بوذلك إلستكمال الجزء العم       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  نرمين السيد راف المشترك للسيدة الصيدالنية/ ـة اإلشــد بعثــم ـىــة علـــــالموافقـ                

  و بعثة اإلشراف المشتركـوعض الصيدالنياتقسم على محمد العراقى ـ المدرس المساعد ب       
  ى ــم وحت١١/١٢/٢٠١٤ نــرا ماــان إعتبــام ثــدة عــا لمــى بأمريكـاتـة سينسينـامعـبج        
  ٠الدكتوراه رسالةم وذلك إلستكمال الجزء العملى الخاص ب١٠/١٢/٢٠١٥       
  بسمة ناجى مد بعثة اإلشراف المشترك للسيدة الصيدالنية/  بشـأنالصيدالنيات خطاب قسم ـ ٢٢

  ة سينسيناتى ـبجامعالمدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك  ـعبدالحميد        
  م وذلك ١٠/١٢/٢٠١٥ى ـم وحت١١/١٢/٢٠١٤ نـرا ماـان إعتبــام ثــدة عــا لمــريكـأمـب       
  ٠الدكتوراه رسالةإلستكمال الجزء العملى الخاص ب       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  بسمة ناجى رك للسيدة الصيدالنية/ ـراف المشتـة اإلشــد بعثــم ـىــة علـــــالموافقـ                

  ة ـبجامعو بعثة اإلشراف المشترك ـوعض الصيدالنياتقسم عبدالحميد ـ المدرس المساعد ب       
  م ١٠/١٢/٢٠١٥م وحتى ١١/١٢/٢٠١٤ را منام ثان إعتباـدة عـا لمـى بأمريكـسينسينات       

  ٠الدكتوراه رسالةوذلك إلستكمال الجزء العملى الخاص ب       
  نورا حسن مد بعثة اإلشراف المشترك للسيدة الصيدالنية/  بشـأنالصيدالنيات خطاب قسم ـ ٢٣

  ة سينسيناتى ـجامع راف المشتركـة اإلشـو بعثـد بالقسم وعضـدرس المساعــ المعبدالاله        
  ات ــثـة للبعــادسـة الســيـسـمـة الخــطـن الخــمم ٢٠١٠/٢٠١١ع ــالراب امــللع اـــريكـبأم       
ً داخل اً دــــم م٢٠١٢ـ٢٠٠٧          م ٢٠/٩/٢٠١٤ن ـرا ماـور إعتبــة شھــدة ثالثــب لمــبمرت يـا
  ٠أيھما أقرب اإلنتھاء من مناقشة الرسالة (تاريخ العودة من الخارج) أو لحين       

  
  



  
  ـ  ١٠ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  نورا حسن رك للسيدة الصيدالنية/ ـراف المشتــة اإلشــد بعثــم ـىــة علـــــالموافقـ                
  ة ـجامع راف المشتركـة اإلشـو بعثـوعض اتـالصيدالنيم ـقسعبدالاله ـ المدرس المساعد ب       
  ات ـة للبعثـة الخمسية السادسـمن الخطم ٢٠١٠/٢٠١١ع ـابام الرـللع اـسينسيناتى بأمريك       
ً م مـــد٢٠١٢ـ٢٠٠٧          م ٢٠/٩/٢٠١٤ن ـرا مبمرتــب لمــدة ثالثــة شھــور إعتبـا اً داخليــا
  ٠أيھما أقرب اإلنتھاء من مناقشة الرسالة (تاريخ العودة من الخارج) أو لحين       
 العليا (الدور الثانى):ـإعتماد نتيجة إمتحان الدراسات ـ ٢٤

  ـ دكتوراه ١      
  ـ ماجستير ٢      

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ة إمتحان الدراسات العليا (الدور الثانى) دكتوراه ـاد نتيجــإعتم ـىــة علـــــالموافقـ                

  ٠وماجستير        
  ة الخاصة برسالة ـم والمناقشـة الحكـالمقدمة من لجنى ـر الجماعـر الفردية والتقريــالتقاريـ ٢٥

  اتـم الصيدالنيـد بقســالمعيـ م حسن أحمد ـھيث/ ىـصيدلد الـسين الـة مـر المقدمـالماجستي       
 ٠)صيدالنيات( العلوم الصيدليةرجة الماجستير فى دلنيل والمسجل        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
   ن لجنةاء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة مــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  أحمد  ھيثم حسن/ ىصيدلسيد البرسالة الماجستير المقدمة من الوالمناقشة الخاصة الحكم        
  )دالنياتصي( العلوم الصيدليةرجة الماجستير فى دلنيل المعيد بقسم الصيدالنيات والمسجل        
   الماجستير ةـدرج ح سيادتهيدالنيات ـ يوصى المجلـس بمنالصم وكــذلك قـرار مجلـس قسـ       
  ٠)صيدالنيات( الصيدليةوم ــفى العل       
  ة الخاصة برسالةـم والمناقشـة الحكـى المقدمة من لجنـر الجماعـر الفردية والتقريــالتقاريـ ٢٦

  دة بقسم ـالمعيـ دة مصطفى على وھمان ــرفي/ ةـنيصيدالسيدة المن الة ـر المقدمـالماجستي       
  ٠)عقاقير( العلوم الصيدليةلنيل درجة الماجستير فى العقاقير والمسجلة        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
   لجنة مقدمة مناء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى الــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  دة ــرفي/ نيةصيدالدة الـسية من الـر المقدمـالة الماجستيـبرسة ـة الخاصــاقشـوالمنم ــالحك       
  وم ـالعللنيل درجة الماجستير فى م العقاقير والمسجلة ـدة بقسـالمعيـ مصطفى على وھمان        
   ير ـ يوصـى المجلــس بمنــح سيادتھاالعقاقم رار مجلـس قسوكــذلك قـ )عقاقير( الصيدلية       
  ٠)عقاقير( الصيدليةوم ـفى العل الماجستير ةـدرج       
  ادة ـأن إعـوث بشـالسيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبح ابــخطـ ٢٧

  اذ الدكتورة/ صفاء ارة السيدة األستـراً إلعــنظ ر نشرة العلوم الصيدليةـة تحريـل ھيئـتشكي       
  وم الصيدلية ـرة العلـر نشـة تحريـو ھيئـعض العقاقير المتفرغ أحمد محمد المغازى ـ أستاذ       
   سلوى فاروق فرج وتعيين السيدة األستاذ الدكتورة/خاصة جامعة ى ل(عن قسم العقاقير) إ       
   محمود البدرى عبدالمطلب         لدكتور/السيد األستاذ ا تعيينوأيضا  اقيرم العقرئيس مجلس قس       
  السيدة الدكتورة/ جيھان نبيل حسن فتيح ـ أستاذ بدال من  تاس مجلـس قسم الصيدالنيـرئي       
  ھيئة تحرير نشرة العلوم الصيدلية على النحو التالى:ـوتصبح  المساعدالصيدالنيات        

  



  
  ـ  ١١ـ  

  
 رئيس التحريرـ عميد الكلية ود إبرھيم ــدان زيــتور/ زيالسيد األستاذ الدكـ ١          

  ا ــات العليــون الدراســة لشئــل الكليــوكي ـ حسن فرغلى عزقلالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ٢      
  وسكرتير التحرير والبحوث                                                                     

  عن اتالصيدالنيم س قسمجل رئيس محمود البدرى عبدالمطلب ـ لدكتور/األستاذ ا السيدـ ٣      
  اتالصيدالنيقسمى الصيدلة الصناعية و                                                                     

  التحليلية قسم الكيمياء س مجلس رئيـ  لدكتورة/ ھنـاء محمـد عبدالودوداألستاذ اة السيد ـ٤      
  ةقسم الكيمياء التحليلية الصيدليعن  ةالصيدلي                                                             

  قسم عن م العقاقيـرــس قسـس مجلـرئيـ  ـرجـوى فـاروق فـسللدكتورة/ األستاذ اة السيدـ ٥      
  ـرـالعقــاقـي                                                                                         

  العضوية الكيمياءس قسم القائم بأعمال رئيس مجلـ ه الء عرفات خليفور/عـالسيد الدكتـ ٦      
  العضويـة الطبية و الكيميـاء ىمقسعن  الصيدلية                                                        

  ة/ سارة يوسف محمد ـ سكرتير إدارىــــــ االنس٧      
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  وتصبح على  ادة تشكيل ھيئة تحرير نشرة العلوم الصيدليةــإع ـىــة علـــــالموافقـ                
  النحو التالى:ـ       

 رئيس التحريركلية وـ عميد الد إبرھيم ــدان زيــالسيد األستاذ الدكتور/ زيـ ١          
  ا ــات العليــون الدراســة لشئــل الكليــوكيـ  حسن فرغلى عزقلالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ٢      

  وسكرتير التحرير والبحوث                                                                     
  عن اتم الصيدالنيس قسمجل رئيس مطلب ـمحمود البدرى عبدال لدكتور/األستاذ ا السيدـ ٣      

  اتالصيدالنيقسمى الصيدلة الصناعية و                                                                     
  قسم الكيمياء التحليلية س مجلس رئيـ  لدكتورة/ ھنـاء محمـد عبدالودوداألستاذ اة السيد ـ٤      

  ةقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية عن الصيدلي                                                             
  قسم عن م العقاقيـرــس قسـس مجلـرئيــرج ـ وى فـاروق فسلـلدكتورة/ األستاذ اة السيدـ ٥      

  ـرـالعقــاقـي                                                                                         
  الكيمياء العضويةس قسم القائم بأعمال رئيس مجلـ ه ور/عالء عرفات خليفـالسيد الدكتـ ٦      

  العضويـة الطبية و الكيميـاء ىمقسعن  الصيدلية                                                        
  رىـ االنســـــة/ سارة يوسف محمد ـ سكرتير إدا٧      
  دلة ــج الصيـق برنامـدم من السيد األستاذ الدكتور/ جمال أحمد صالح ـ منســالمق ابــخطالـ ٢٨

  ٠مقترح تعديل رؤية ورسالة برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةإعتماد اإلكلينيكية بشأن        
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ٠ية ورسالة برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةتـــم إعتمــاد مقترح تعديل رؤ                
  المقــدم من السيد األستاذ الدكتور/ جمال أحمد صالح ـ منسـق برنامـج الصيــدلة ابــخطالـ ٢٩

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤اإلكلينيكية بشأن تقرير برنامج الصيدلة اإلكلينيكية عن العام الجامعى        
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

                 ً  ٠أحيـــــط المجلس علمـــا
  ر عبدالھادى ـياسور/ ــالدكتالسيد  نــتعييأن ــم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـاب قســخطـ ٣٠

  ٠فى وظيفة مدرس بالقسممصطفى ـ المدرس المساعد بالقسم        
  



  
  

  ـ  ١٢ـ  
  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  درس ــى ـ المـادى مصطفـر عبدالھـياسور/ ـالدكتد ـالسي نـتعيي ـىــة علــــــالموافق                
  ة ـاء العضويـالكيميم ـدرس بقسـة مـى وظيفـفة ـة الصيدليـالمساعد بقسم الكيمياء العضوي       
  ة ـيده أـدر ضـة ولم تصـه الوظيفيـآداء واجباتـوم بـزم ويقــه ملتـث أن سيادتـحي ةـالصيدلي       
  ٠جزاءات تأديبية       
  ان الفنية المنبثقة عن مجلس الكلية عن العام ـل اللجـأن تشكيـام الكلية بشــات أقســترشيحـ ٣١

    ٠م٢٠١٤/٢٠١٥الجامعى        
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  (لمدة عام)س الكلية ـمجل ة عنـالمنبثقة ـان الفنيـل اللجــتشكي ـىــة علـــــالموافقـ                
  وھى  م٢٠١٤/٢٠١٥الجامعى  امـلعل م٣١/١٠/٢٠١٥وحتى  ١/١١/٢٠١٤ارا من ـإعتب      
  على النحو التالى:ـ       

  
  ـ  لجنـــة الدراسات العليــــا والبحــوث : ـ      ١      
  مقـــررا                د األستاذ الدكتــور/ حســــن فرغلـــى عزقـــلــلسيا ـ١      

  عضـــوا              سلـــوى فــــــاروق فـــرج  /ةاألستاذ الدكتـور ةـ السيد٢      
  ،،                 محمود البدرى عبدالمطلب  ور/ــــ السيد األستاذ الدكت٣      
  ،،        محمود محمد محمد شيحه د األستاذ الدكتــور/ـــ السي٤      
    ،،          هـرفــات خليفـــدكتــــــــور/ عــــالء عـ الـسـيــــــد ال٥      
  ،،          ھشــــام محمـــد توفيــق ـ الـسـيــــــد الدكتــــــــور/ ٦      

  
  شئون التعليــــم والطــــــالب:ـ     ـ  لجنـــة  ٢      

  امقــــرر            طــارق أبـوالفضـل محمـدـ السيد األستاذ الدكتـــور/ ١      
  عضـــوا                محمـــــد علـــى عطيـــــه ور/ــــ السيد األستاذ الدكت٢      
        ،،        فردوس عبدالفتاح عطيه /ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣      
    ،،        إيمـــان مصطفـى سامــى /ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٤      
    ،،        ـد عابديــن عطيـــهأحمـــور/ ــ السيـد األستـاذ الدكت٥      
    ،،           حجــــاج حسـن محمــدـ الـسـيــــــد الدكتــــــــور / ٦      

  
  خدمة المجتمع وتنمية البيئة : ــ  لجنـــة  ٣      

  مقــــررا             ـد ـــان أحمـــ السيـد األستاذ الدكتــور/ مـحــروس عـثم١      
  عضـــوا           عــــزة عبــــــاس خليفـــــه/ ةدكتوراألستاذ ال ةـ السيد٢      
  ،،                       سميحـة عبدالرحمـن حسين /ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣      
  ،،                            ـ السيـــــدة الدكتـــــــورة/ سـاميـــــة جــــــالل أحمــــد٤      
  ،،                            منــــى مصطفـــى المھـــدىتـــــــورة/ ـ السيـــــدة الدك٥      
  ،،                            جمـــال الدين صابر القرمانـىـ السيـــــد الدكتـــــــور/ ٦      

  
  



  
  

  ـ  ١٣ـ  
  
  

  العالقات الثقافية والخارجية: ــ  لجنـــة  ٤      
  رراـمقـــ             ـلــن فرغلــــى عزقــــور/ حســـالسيد األستاذ الدكت ـ١      
  عضـــوا         دىـود عبدالفتاح الجنـمحمـ السيد األستاذ الدكتـــور/ ٢      
  ،،             د ـــــحمأمانــــى السيـــــد أ/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣      
  ،،               دالعليمجيالن عبدالرازق عب/ ةالدكتــــور ةـ السيــــــد٤      
  ،،               ـمـأحمــد شوقــى محمد غانور/ ـــــد الدكتـــــالسيــــ ٥      
  ،،              رـعـــال محمد فھمى أبوغدي/  ةـــورـــــــــتـــدكــــــ ال٦      

  
  المختبرات واألجھزة العلميـــــــة : ــ  لجنـــة  ٥      

  مقـــررا                اذ الدكتــور/ محــروس عـثمــان أحـمـد    ـ السيـد األست١      
  عضـــوا          ساميــة محمود الجيزاوىـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢      
  ،،              أنعــــام يونــــس بخيــــت/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣         

  ،،                   إبراھيــم عبدالرازق            عـــال/ ةالدكتــــور  ةـ السيــــــد٤      
  ،،                دينــــا فتــح هللا محمــــــد / ةالدكتــــور  ةـ السيــــــد٥      
  ،،                أحمــــد صفـــوت أبـوريه ــور/ ــــ السيــــــد  الدكتــ٦      

  
  ـــــــــــــــــات : ـ   لجنـــــــــــــــــة المكتبـــ   ٦      

  مقـــررا                     ـ السيـد األستاذ الدكتــور/ زيـــدان زيـــــد إبــرھـيــم        ١      
 عضـــوا                 أحمــد السيـــد أبـوطالــبـ السيد األستاذ الدكتـــور/ ٢      
  ،،                  إيليـــا القمــصميشيــــل  ور/ـــ السيد األستاذ الدكتـ٣      
  ،،              ـ السيد األستاذ الدكتــــور/ عبدالحميـد نجيـب كفافـى       ٤      
 ،،                              ھـــــدى يوســـف حســن ـ الـسـيـــــدة الدكتــــــورة/ ٥      
  ،،                     عبدالمنصف عالم آيـــاتـ الـسـيـــــدة الدكتــــــورة/ ٦      

  
  ٠مر نفس اليوھذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظـھ             

     رئيس المجلس                أمين المجلس                                                           

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


