
 

                                                                                   
                                                                   

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

  )٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــر

  )٦١٢إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
  م ٢٣/١١/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 

  

م فى تمام الساعة الحادية عشر ٢٣/١١/٢٠١٤الموافق  اآلحدإجتمـع مجلس الكلية يوم       
ـ قر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم ) بم٦١٢صباحا بجلسته رقم (

 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ـ األستاذ الدكتور/ محــروس عثمـــان أحمـد    ١
  وثـن الدراسات العليا والبحوكيل الكليـة لشئو       ـ     ،،      ،،   / حســــن فرغلـــى عزقــــل٢
  وكيـــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـالب       ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضـل محمـد٣
  رئيــــس مجلــــس قســـم الصيدلة الصناعيــة   ـد    ــ     ،،     ،،    / سيــــــــد محمــــد أحمــ٤
  ةرئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلي      نـاء محمـد عبدالودود  ـ األستاذ الدكتورة/ ھ٥
  ــــــرـــم العقــاقـيـــــــس مجلــــــس قســـــرئي         سلــــوى فــاروق فـــرج ،،      ،،    / ـ    ٦
  اتـــالصيدالنيـ مــــــس قســـــس مجلـــــــرئي محمود البدرى عبدالمطلب      ـ األستاذ الدكتور/٧
  ون قسم الكيمياء الطبية ـف شئـم بتصريـــالقائ       محمـــود محمـــد شيحــه  /     ،،   ـ    ،،   ٨

  العلمية واإلدارية                                                                         
  القائــم بأعمـال رئيـس مجلـس قســم الكيمياء        ـالء عــرفــات خليفــه ـالسيـد الدكتــور/عــ ٩
  العضويـة الصيدلية                        

  ـرغـأستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــة المتف           ـ األستاذ الدكتور/ أحمــد السيــد أبوطالب١٠
  ـاقـيــــــــــــر المتفــــــــــرغأستـــــــــــاذ العقـ   مقبــــول أحمـــد مقبــول /  ،،     ،،      ـ١١
  أستــاذ الكيميــاء التحليليـة الصيدليـة المتفرغ    ـــد صالــح     ـ/ جمــــال أحم  ـ    ،،     ،،  ١٢
  ــرغـــالمتفـ الصيدالنيــــــــــاتـــــاذ ــــــأستـــ         عبدالرزاق عبدالمجيد محمدـ    ،،     ،،   /١٣
  ــة المتفرغـــأستـــــــــاذ الكيـمـيـــــاء الطبيــناديــة محمد  محفوظ         / ةستاذ الدكتوراألـ ١٤
  رغــــــالمتفـ الصيدالنيــــــــــاتـــــاذ ــــــأستـــ       جمال الدين عبدالفتاح الجندىاألستاذ الدكتور/ـ ١٥
  ــة المتفرغــــأستـــــــــاذ الكيـمـيـــــاء الطبيـــ        نوال أبوبكر عبدالحليم/ ةـ األستاذ الدكتور١٦
  رغــــالمتف ــــــرـــــــــــــأستــــــاذ العقـــــاقيـــ    عـز الدين قاسم دسوقىاألستاذ الدكتور/ ـ ١٧
   ــــــــــــــــــرالعقــــــاقيــــــــدرس ــــــــــمـــــــ        سعاد عبداللطيف حسن /   ،،      ،،      ـ١٨
  لألدوية بأسيوط  T٣Aأسامــه لطفــى محمد         نائب مـدير عام مصنع السيـد الدكتــور /  ـ١٩

    :ـكل من عن الحضـورإعتـذر وقــد        
  ـرغــأستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــة المتف       على عبدالظاھر عبدالرحمناألستاذ الدكتور/ ـ١
  ة المتفرغالكيميــاء التحليليـة الصيدلي أستــاذ       محمد     حرية عبدالمجيد/ةألستاذ الدكتورـ ا٢

  :ـ  من لك عن الحضور تغيــبوقــد        
  رغـأستـــاذ الكيمياء العضويـة الصيدلية المتف         عبدالعليم محمد عبدالعليماألستاذ الدكتور/ ـ١
  المتفرغ  دــالمساعــ العقاقيــــــــرـــاذ ــــــأست         عبـاس يوسـف سامـيـةـ السيدة الدكتورة/ ٢

  
  



  
  ـ  ٢ـ  

  
ـد بـــدأ المجلس فى ـــاد المجلس ـ قـــــة إنعقـــى الالزم لصحـــــدد القانونـــولتكامــــل العــ    

  مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ
  ٠الكلية مذكرة بشأن إختيار أمين لمجلسـ  ١
  القــــــــــــــــــــرار :ـ     

  خدمة ستاذ الدكتور/ محروس عثمان أحمد ـ وكيل الكلية لشئون لسيد األاإختيار تــــم              
 ٠لفتـرة ثانيـة ةـاً لمجلس الكليأمينالمجتمع وتنمية البيئة      
   ٠م١٩/١٠/٢٠١٤تاريخ ) المنعقدة ب٦١١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  ورئيسة الجلسة قدم السيد اآلستاذ الدكتور/ عميد الكلية وفى بداي ٠ــت المصادقـةتم             

  وكيل الكلية  ـ ور/ محروس عثمان أحمدد تعيين السيد اآلستاذ الدكتـــالمجلس التھنئة لتجدي     
  ٠تمع وتنمية البيئة لفترة ثانيةلشئون خدمة المج     

  بتصريف سيادته كليف كما رحب سيادته بالسيد األستاذ الدكتور/ محمود محمد شيحه ـ لت         
  ور/ عاطف ن عودة السيـد األستـاذ الدكتـاء الطبية العلمية واإلدارية ولحيقسم الكيمي شئون      
   ٠االمريكية ى الواليات المتحدةما بعد الدكتوراه إلة لالمھمة العلمين عبدالمنعم عبد الحافظ م     
  ٠م١٩/١٠/٢٠١٤) بتاريــخ  ٦١١مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٣

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
   ٠أحيـــط المجلس علماً وتم تنفيذ القرارات               
  د الطالب/ كيرلس رامز أديب ـ المقيد بالفرقة ـد قيـميأن تجـرة شئون الطالب بالكلية بشـــ مذك ٤

  ظروفه لراً م نظ٢٠١٤/٢٠١٥ذلك للعام الجامعى م و٢٠١٤/٢٠١٥اإلعدادية للعام الجامعى      
  ره لمرافقته باإلضافة إلى عـدم إنتھــاء اإلجراءات ـده والتى تضطــالصحية التى يمر بھا وال     
  ٠ةالكليات المتحدة األمريكية والتى تمنعه من الحضور إلــى لواليلالخاصة باإلقامة      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

   ــةد بالفرقــب ـ المقيـز أديـس رامـب/ كيرلــــة علـــى تجميــد قيــد الطالــالموافقــــ                
  ظروفه لراً م نظ٢٠١٤/٢٠١٥ذلك للعام الجامعى م و٢٠١٤/٢٠١٥اإلعدادية للعام الجامعى      
  اء اإلجراءات ضافـة إلى عـدم إنتھده والتى تضطره لمرافقته باإلـا والـر بھــالصحية التى يم     
  ٠ةالكليلواليات المتحدة األمريكية والتى تمنعه من الحضور إلــى لالخاصة باإلقامة      
  لف خليفه ـ المقيدة بالفرقة اإلعدادية ة بشأن الطالبة/ مارينا خـالب بالكليـون الطـرة شئــ مذك ٥

  ة ــم إلى كلي٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى ـة األسكندرية للعـلتحويلھا مــن كلية الصيدلة ـ جامع     
  بالفرقةرئيس الجامعة وقيدھا  السيد األستاذ الدكتور/ة أسيوط وبعد موافقة الصيدلة ـ جامع     
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى األولى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  الجامعى  للعامالموافقــــــــة علـــى قيد الطالبة/ مارينا خلف خليفه ـ بالفرقة األولى                 
  ة ــجامع ـ ة األسكندرية إلى كلية الصيدلةـم المحولة من كلية الصيدلة ـ جامع٢٠١٤/٢٠١٥     
  ٠وطـــأسي     
  الطالب بالكلية بشأن الطالبة/ مارينا وصفى لمعى فنيار ـ المقيدة بكلية الطب ون ـرة شئـــ مذك ٦

  ة الطب البيطرى الفصل الدراسى األول وتم ـة أسيوط وأدت اإلمتحانات بكليـالبيطرى ـ جامع     
  ا ــوقيدھمكتب التنسيق ة ـتعديل ترشيحھا إلى كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط بناًء على موافق     

  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى  اإلعداديةبالفرقة      



  
  ـ  ٣ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة للعامصفى لمعى فنيار بالفرقة اإلعدادية/ مارينا وـقيد الطالبالموافقــــــــة علـــى                 
  ٠التنسيقفقة مكتب على موا م بكلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط بناء٢٠١٤/٢٠١٥الجامعى       
  اه المرشحين للقبول بالفرقة    ـالب المذكورين أدنـالط أنـة بشــالب بالكليـون الطــرة شئــمذك ـ ٧

  ى ئيســى بـالقـاھــرة للعــام الجـامعـــق الرـب التنسيـق مكتــن طريـة عاإلعــداديـــة بالكليــ      
  :ـنھاء إجراءات القيد والقبول وھمم للكلية إلم ولم يقوموا بتسليم ملفاتھ٢٠١٤/٢٠١٥      

  

  األســـــــــــــــــــــــــــــم        م    األســــــــــــــــــــــــــــــم              م
  األشقر تعمر حسن جمال الدين فرحا  ٨     قيأبانوب فوزى فا  ١
  ى مرسىلمغاده ناجح ح  ٩     أحمد أيمن محمد أحمد حسانين  ٢
  مارينـــــا جمــــال لبيب بركلى  ١٠    أحمد محمد محمود عبد الموجود  ٣
  محمـــد ناجح عبدالستــار  ١١    أحمد ھانى عبدالحكيم أبوسحلى  ٤
  ميرنا عبيد صبحى بولس  ١٢   إسراء عبدالناصرأحمدعبد الغفار  ٥
  نانسى مرزوق أمين عبدالمسيح  ١٣    ساره فارس سليمان رزق  ٦
     امهشسعيد بدوى عبدالراضى أبو  ٧

  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
 ٠إلغــاء قيدھــم بالكليــة ـىـة علــــــــالموافقـ                

  دم من الطالبة/ مريم مجدى عبدالفرج ـ ـاس المقـأن اإللتمـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ  ٨
  ىــام الجامعـن العـذارھا عـم وإعت٢٠١٤/٢٠١٥ام الجامعى ــة للعــة الثانيــدة بالفرقــالمقي     
  رار ـم وذلك لظروفھا العائلية واإلجتماعية التى تمنعھا من الحضور واالستم٢٠١٤/٢٠١٥     

   ٠فى الدراسة لھذا العام     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  المقدم من الطالبة/ مريم مجدى عبدالفرج ـ المقيدة  اإللتماس ـىـة علــــــــالموافقـ                
   ىــعـامــام الجــن العـا عـذارھــم وإعت٢٠١٤/٢٠١٥ى ــام الجامعــة للعــانيـة الثـــرقـالفـب      
  ا العائلية واإلجتماعية التى تمنعھا من الحضور واالستمرارـم وذلك لظروفھ٢٠١٤/٢٠١٥     
   ٠امفى الدراسة لھذا الع     
  ب/ محمد عالء الدين محمد عبداللطيف ـ ـذار الطالـأن إعتـون الطالب بالكلية بشـرة شئـــ مذك ٩

    ى ــام الجامعــى للعـى الثانـل الدراســدلة اإلكلينيكية فى الفصـج الصيـة ببرنامــد بالكليــالمقي     
  ل من ــدراسية المتصلة أقدله التراكمى فى خالل الخمسة فصول ـان معـم وك٢٠١١/٢٠١٢     

  ى ـــامعـام الجـــعـى األول للــل الدراســصـات للفـانـة واإلمتحــدراسـن الـ) ع٠،٣٩د (ــواح      
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  د ـطيف ـ المقيالء الدين محمد عبداللـذار الطالب/ محمد عـإعت الموافقــــــــة علـــى                
  ٢٠١١/٢٠١٢بالكلية ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى      

  ) عن ٠،٣٩وكان معدله التراكمى فى خالل الخمسة فصول دراسية المتصلة أقل من واحد (     
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسة واإلمتحانات للفصل الدراسى األول للعام الجامعى      

  



  
  ـ  ٤ـ  

  
   بتاريخدة ــقـ) المنع١٣١م (ــه رقــة بجلستــالب بالكليــم والطـة شئون التعليـراح لجنــتــ إق١٠

  ىــــمسمـد بـــــديــارى جـــــيـتـرر إخــــقـرح مـــداث وطــحـتـإس أنــــشـبم ١/١١/٢٠١٤      
      )Poisonous Plantsمقررات إختيارية تطبيقية جديدة  ع طرحـر وتشجيــم العقاقيـ) بقس  
  ٠فى األقسام المختلفة لتوسيع دائرة اإلختيار للطالب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ىــمـمسـد بـــديــارى جــــيـتـرر إخــقـرح مــداث وطــحـتــإس ـىـة علــــــــالموافقـ                

       )Poisonous Plantsررات إختيارية تطبيقية جديدة ـرح مقـع طـلعقاقير وتشجي) بقسم ا  
  ٠فى األقسام المختلفة لتوسيع دائرة اإلختيار للطالب       
   بتاريخدة ــ) المنعق١٣٠م (ــه رقــة بجلستــالب بالكليـم والطــيـة شئون التعلـراح لجنــتــ إق١١

  رر اإلختيارى عن ـدد الطالب فى المقـعد األقصى لـاوز الحــأن أال يتجـبشم ١٦/١٠/٢٠١٤      
   ٠) طالب٣٠٠عدد (      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   ة مع مخاطبةـالب القادمـم والطـون التعليـة شئـلجنة فى ـرض للمناقشـــاد للعــيعــ                

 ٠األقسامرؤساء       
  ىــام الجامعــة للعـا بالكليـولھـقب ةرحـداد المقتــعاأل أنـالب بالكلية بشـون الطـرة شئــمذكـ ١٢
  ٠م٢٠١٥/٢٠١٦      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠م٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعى ) طالب ٣٠٠ول عدد (ـقب ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ى ــام الجامعـللعلة العلمية ـام الرحـد قيـد موعـتحدي أنـة بشــالب بالكليـون الطـرة شئــمذكـ ١٣
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة الرابعة) ـوس (الفرقـالب البكالوريـة لطـلة العلميـام الرحــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وم الجمعة ـمن ي اراً ـإعتبدة ستة أيام) ـام (لمــالعف ـازة نصـى من إجـوع الثانـة األسبـبداي       
  ٠م٤/٢/٢٠١٥حتى يوم األربعاء الموافق  ٣٠/١/٢٠١٥الموافق        
  للعام ) ٤٩لدفعة (لد إقامة حفل الخريجين ـتحديد موع أنـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ ١٤

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ىــامعـام الجــللع) ٤٩إقـامـــة حفـــل الخــريجـيــن الدفعـــة ( ـىـة علــــــــافقـالمو                
  م ٢٣/٤/٢٠١٥فق ايوم الخميس المو م٢٠١٣/٢٠١٤      
  ـ  وسام محمد سامى أحمدالصيدالنية/  دــقي أنـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ١٥
  الدكتوراه لنيل درجة وذلك (من الخارج) ة ـ جامعة سوھاجدرس المساعد بكلية الصيدلالم      

  وبإشــراف كــل مـن:ـ )صيدليةكيمياء تحليلية فى العلوم الصيدلية (      
  جمال أحمد صالحـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  المتفرغالكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                             
  دة الدكتـــورة/ نھى ناھض عطيهـ السيـــ٢      

  الكيمياء التحليلية الصيدلية مدرس                             
  
  



  
  ـ  ٥ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  د ـدرس المساعـ الم وسام محمد سامى أحمدالصيدالنية/  دــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  وم ـفى العل وراهــدكتة الــل درجــلني وذلك ارج)ـن الخـ(م اجـة سوھــجامع دلة ــبكلية الصي      
 ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا )صيدليةكيمياء تحليلية الصيدلية (      
  الصيدالنية/ للسيدة درجة الدكتوراه ل والتسجيل دـقيال بشأنصيدلة الصناعية اب قسم الـخطـ ١٦

  د بكلية الصيدلة ـ جامعة سوھاج (من الخارج) وذلك ــدرس المساعـالمـ  دـسي دـأحمة ورـم      
  ـوان:ـــبعن )صيدلة صناعيةلنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (      
  "الصياغة واإلتاحة البيولوجية لمضادات إلتھاب معينة فى جرعات صيدلية مختلفة"      

"Formulation   and   bioavailability  of  certain   antiinflamatory  
  drugs  in  diffrent  dosage  forms" 

  بإشـــراف كــل مـن:ـ      
  على عبدالظاھر عبدالرحمن    ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      
  ـرغــالصيـــدلة الصناعيـــة المتفأستاذ         
  د   ــسيــــــد محمــــد أحمـــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      

  دلة الصناعية الصي رئيـس مجلـس قسمو أستاذ             
  السيدة األستاذ الدكتورة/ إيمان مصطفى سامىـ ٣      

  الصيـــدلة الصناعيـــةأستاذ                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة ومرالصيدالنية/ للسيدة ة الدكتوراه ـدرجل لــوالتسجي دــقيال ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ـ المدرس المساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة سوھاج (من الخارج) وذلك لنيل درجة  سيد أحمد     
  وان ــورة والعنــة المذكـراف اللجنــوبإش )صيدلة صناعيةوم الصيدلية (ــوراه فى العلــالدكت     
  ٠ور سابقاـالمذك     
  تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ فھد محمد  م العقاقير بشـأناب قسـخطـ ١٧

  رع أسيوطـر ـ فــة األزھـدلة ـ جامعـة الصيــ كلي رـالعقاقيم ـد بقســالمعيم ـ ـن عبدالكريـميا      
  بعنـــوان:ـ والمقيد (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (عقاقير)      

  زرع ـالمن ـةلة التوتيـن العائـن مروك واــھ زـس بيريفورمـات فيكــة لنبــة عقاقيريــ"دراس      
  فى مصر"        

"Pharmacognostical   Study   of   Ficus   Pyriformis   Hook & Arn  
  Family:  Moraceae  Cultivated  in  Egypt" 

  بإشـــراف كــل مـن:ـ      
      السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم ـ١      
  وعميد الكلية العقاقيرأستاذ         
    حسن نفادى دمحمــور/ عالء ـــــد الدكتـــــ السي٢      

   بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط مدرس             
  محمود عبدهللا حافظور/ ـــــد الدكتـــــ السي٣      

   بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط مدرس             
  
  



  
  ـ  ٦ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  د ـر الخاصة بالصيدلى/ فھـالة الماجستيــوان رســل عنــتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  وط ـرع أسيـاألزھر ـ ف ـ كلية الصيدلة ـ جامعة العقاقيرالمعيد بقسم مين عبدالكريم ـ امحمد       
  وبإشراف اللجنة  والمقيد (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (عقاقير)      
  ٠المذكــورة والعنــوان المذكـور سابقا     
  ة بالصيدالنية/ ـالة الماجستير الخاصـوان رســل عنـتسجي أنـم الصيدالنيات بشــاب قسخطـ ١٨

  ة ـوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيــل درجــدة (من الخارج) لنيــن ـ المقيـد حســمسارة أح      
  بعنـــوان:ـ (صيدالنيات)      
  راص مصغرة سريعة التفتت فى الفم لعقار النابروكسين لالستخدام فى ـة وتقييم أقــ"صياغ      

  عالج األطفال"        
"Formulation   and   evaluation   of    naproxen    orally    fast 
  disintegrating   min-tablets   (ODMTs)   for   pediatric   use" 

  بإشـــراف كــل مـن:ـ      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام١      
  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ         
  فتيح ـ السيــــدة الدكتـــــورة/ جيھان نبيل حسن٢      
  المساعد الصيدالنياتأستاذ         
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ سارة ـل عنـتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                
   ل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)ـأحمد حسن ـ المقيدة (من الخارج) لني      

  ٠وبإشراف اللجنة المذكــورة والعنــوان المذكـور سابقا       
  الدكتوراه الذين إستنفذوا واء قيد طالب الماجستير ـرة الدرسات العليا بالكلية بشأن إلغــ مذك١٩

  وھم:ـ عدد مرات الرسوب      
  من الخارج) ز ـ صيدالنية بمستشفى الراجحى مقيدة (ـال عبدالعزيـى جمــ الصيدالنية/ نھ١      

   درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)لنيل           
  د ـومقي هـرى إيـى ثـع تـودة بمصنـة الجـبـ أخصائى رقا أحمد حسين أحمد على الصيدلى/ ـ٢      

   )كيمياء تحليلية صيدليةدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (لنيل  (من الخارج)          
  د ــارة سامى حسين عثمان ـ صيدالنية بمستشفى الراجحى الجامعى للكبـــ الصيدالنية/ س٣      

   )عقاقيردرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (بأسيوط (من الخارج) لنيل           
  وط ـال بأسيـل فريــة طفــة برعايــمصطفى ـ صيدالني دـاد مصطفى محمــ الصيدالنية/ جھ٤      
   )ميكروبيولوجيا ومناعةدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ((من الخارج) لنيل           
  جامعة أسيوط ـ ى/ أسامه فاروق السيد حسانين ـ صيدلى بمركز بحوث الدواء ـــــ الصيدل٥      

   )ميكروبيولوجيا ومناعةفى العلوم الصيدلية (الفلسفة  اهر(من الخارج) لنيل درجة دكتو          
  ة أسيوطـبمركز بحوث الدواء ـ جامعوض عبدالحافظ ـ صيدالنية ــروة عــ الصيدالنية/ م٦      

   )ميكروبيولوجيا ومناعةفى العلوم الصيدلية (الفلسفة  اهردكتو درجة(من الخارج) لنيل           
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الدكتوراه الذين إستنفذوا عدد والب الماجستير ـد طــاء قيــإلغ ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ٠مرات الرسوب       



  
  ـ  ٧ـ  

 
  تشكيل لجنة الحكم  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأنكيمياء الحيوية الطبية خطاب قسم الـ ٢٠

  س المدرطارق محمود خليل ـ  /والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى      
  والمسجل (من الخارج)  صيدلة ـ جامعة دمنھورـ كلية الكيمياء الحيوية ال مــقسالمساعد ب      
  ـ جامعة بكلية الصيدلة  )كيمياء حيوية طبية(ى العلوم الصيدلية ـــــالدكتوراه ف لنيل درجة      
  وتصبح على النحو التالى:ـ وطــــــــــــأسي      
ً             الدكتور/ محمود عبد العزيز ريحانستاذ ـ السيد األ١        )(ممتحنـاً خارجيا

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة المنيا                      
ً             محمود عبدالغنى السيد ستاذ الدكتور/ـ السيد األ٢        )(ممتحنـاً خارجيا

  زھر ـ فرع أسيوطألاكيمياء الحيوية ـ كلية الطب ـ جامعة أستاذ ورئيس قسم ال                    
  ستاذ الدكتور/ نجالء طه حنفى المليجىـ  السيدة األ٣     

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط                     
  د الدكتــــــــور/ محمد أنور عبدالعزيزـــــ السي٤     

  المساعد الحيوية أستاذ الكيمياء                        
  ع أسيوطكلية الصيدلة ـ جامعة اآلزھر ـ فر                    

  ٠وقام بنشر بحث فى مجلة علمية متخصصةثالث حلقات علمية بعمل قام الطالب  علماً بأن     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة ــتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاص ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة ــــ كليكيمياء الحيوية ال قسمالمدرس المساعد بطارق محمود خليل ـ  /ىـــــبالسيد الصيدل      
  وم الصيدلية ـالدكتوراه فى العل ل درجةـوالمسجل (من الخارج) لني صيدلة ـ جامعة دمنھورال     
 ٠وبإشراف اللجنة المذكـورة سابقا ـ جامعة أسيوطبكلية الصيدلة  )حيوية طبيةكيمياء (     
    وراهـالة الدكتـى رسـة علـم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي أنـات بشــم الصيدالنيـاب قســخطـ ٢١

  والمسجلة قسم د بالـدرس المساعـالمه ـ ورا حسن عبدالالــن /دة الصيدالنيةـة بالسيــالخاص      
  وتصبح على النحو التالى:ـ )صيدالنيات(الدكتوراه فى العلوم الصيدلية  لنيل درجة      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ راوية محمد خليل ١     

  ليةدبقسم التكنولوجيا الصي المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                   
ً ـممتحن(                    بالمركز القومى للبحوث                               )اً خارجيا

  ستاذ الدكتور/جمال محمد المغربى د األــ السي٢     
  ليةدبقسم التكنولوجيا الصي لصيدالنياتأستاذ ا                  

ً                            بكلية الصيدلة ـ جامعة طنطا                            )(ممتحنـاً خارجيا
  ستاذ الدكتور/ السيد على إبراھيم د األــ السي٣     

  المتفرغ ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط      الصيدالنياتأستاذ                   
  د األستاذ الدكتور/ جيوفانى بوليتىــ السي٤     

  الواليات المتحدة ـ أستاذ مشارك بكلية الصيدلة ـ جامعة سينسيناتى                  
      األمريكية والمشرف األجنبى فى إطار نظام بعثات اإلشراف المشترك                   

  ـ السيــــدة الدكتـــــورة/ جيھان نبيل حسن فتيح٥     
                     المساعد الصيدالنياتأستاذ        
  ـ السيــــدة الدكتـــــورة/ منى مصطفى المھدى ٦     
            المساعد الصيدالنياتأستاذ        
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  ـ  ٨ـ  
  

  علمــاً بأن الطالبــة قامـت بعمـل ثـالث حلقـات علميـة وقامـت بنشـر بحـث فى مجلة علميـة      
  ٠متخصصة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة ـل لجنـتشكي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  والمسجلة  الصيدالنيات قسمد بـالمدرس المساعه ـ ورا حسن عبدالالـن /الصيدالنيةبالسيدة       
  ٠وبإشراف اللجنة المذكـورة سابقا )صيدالنيات(الدكتوراه فى العلوم الصيدلية  لنيل درجة      
  الصيدالنية/سيدة الخاصة بالتغيير عنوان رسالة الماجستير  خطاب قسم الصيدالنيات بشأنـ ٢٢

  وم ـدرجة الماجستير فى العل ـللني ن الخارج)ـم(بالقسم على السيد محمود ـ المسجلة أمنية       
  مـــــــن:ـ الصيدلية (صيدالنيات)      
  "تحضير وتقييم أقماع شرجية تحتوى على بعض األدوية المضادة للربو"      

"Preparation  and  evaluation  of  rectal  suppositories  containing  
  antiasthmatic durgs" 

  إلـــــــى:ـ      
  "تحضير وتقييم أقماع شرجية تحتوى على كيتوفين كعقار مضاد للربو"      

"Preparation  and  evaluation  of  rectal  suppositories  containing  
  ketotifin as antiasthmatic durgs" 

   ٠وھرىعلماً بأن ھذا التغيير غير ج      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   صيدالنية/سيدة الالخاصة بالوان رسالة الماجستير ـر عنـتغيي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  لنيل درجة الماجستير  ارج)ـمن الخ( بقسم الصيدالنيات أمنية على السيد محمود ـ المسجلة      
   ٠ـ علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرى (صيدالنيات)وم الصيدلية ــى العلـف      
  د ـسية بالـالخاص وراهــالدكت الةـوان رســر عنــتغيي أنـبش م الصيدلة الصناعيةـاب قســ خط٢٣

  فى  وراهـالدكتة ـل درجــلني من الخارج)ل (ــإيھاب مصطفى سعد الزيات ـ المسج /ىصيدلال      
  ــن:ــمــ ـ بكرسى الدكتور/ الكيالى )صناعيةصيدلة العلوم الصيدلية (      
  "مستحضرات فموية صيدالنية صلبة معدلة االطالق باستخدام تقنيات مختلفة "تطوير      

"Development of modified  release  solid oral  dosage  forms  using  
  various technologies" 

  إلـــــــى:ـ      
  يكلوفيناك ثنائية الطبقات"دقراص ال"تحضير وتقييم أ      

"Development and evaluation of diclofenac bilayered matrix tablets" 
   ٠علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرى     

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
   /ىـصيدلد الـسيبالة ـالخاص وراهـالدكت الةـوان رســر عنــتغيي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وم ــفى العل وراهــالدكتة ــل درجــلني من الخارج)ل (ــات ـ المسجـد الزيـاب مصطفى سعـإيھ     
  ٠ـ بكرسى الدكتور/ الكيالى ـ علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرى )صيدلة صناعيةالصيدلية (     
  د ــة بالسيـوراه الخاصــالة الدكتـوان رســر عنـأن تغييـم الصيدلة الصناعية بشـاب قســ خط٢٤

  وراه فى ـة الدكتـل درجــل (من الخارج) لنيــالصيدلى/ أحمد عبدالوھاب عبدالمجيد ـ المسج      
  ــن:ــمــــبكرسى الدكتور/ الكيالى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)       

  



  
  ـ  ٩ـ  

  
  شحيحة الذوبان فى الماء""تطوير مصوغات فموية دھنية القاعدة ألدوية       

"Optimizatiom   of    oral   lipid-based   formulations   for   poorly   
  water   soluble   drugs" 

  ى:ـــإلـــــــ      
  م جديـد وتحسيـن الثباتيـه لكريـات السينارزيـن ذاتيـة اإلستحـالب باستخـدام تقنيـه ـ"تصمي      

  لتذرية"الكسوة با        
"Novel  design  and  stabilization  of  cinnarizine  self-emulsifying 
  pellets  using  fluid  bed  coating  technique" 

   ٠علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ أحمد تغيير عنوان رس الموافقــــــــة علـــى                
   ل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية ـل (من الخارج) لنيــد ـ المسجـاب عبدالمجيـعبدالوھ      
   ٠علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرىـ بكرسى الدكتور/ الكيالى  (صيدلة صناعية) ـ      
   الةـوان رسـرعنـأن تغييـوط بشـة أسيــب ـ جامعــالط ةـى ـ كليـم الفارماكولوجـاب قســـ خط٢٥

  ل ـلني مـد بالقســدرس المساعــالمالدكتوراه الخاصة بالصيدالنية/ مروى عبدالرحيم أحمد ـ       
  مــــــن:ـ درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)       
  ة ـة األيضيـى المتالزمـن فـة بالميتفورميـم مقارنـركل للكـى المحتمـر العالجــم التأثيــتقيي"      

  "المستحدثة تجريبيا فى الجرذان        
"Evaluation  of  the  Therapeutic  Potential of Curcumin  Versus  
  Metformin  in  Experimentally-Induced   Metabolic  Syndrome 
  in  Rats" 

  إلـــــــــى:ـ      
  مقارنة بالميتفورمين فى المتالزمة األيضية  يومين"تقييم التأثير العالجى المحتمل للكرك      

  المستحدثة تجريبيا فى الجرذان"        
"Evaluation  of  the  Therapeutic  Potential of Curcumin  Versus  
  Metformin  in  Experimentally-Induced   Metabolic  Syndrome 
  in  Rats" 

   ٠علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرى     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  روى ـالة الدكتوراه الخاصة بالصيدالنية/ مـوان رســرعنــتغيي الموافقــــــــة علـــى                
  لنيل  سيوطالفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أ قسمالمدرس المساعد بعبدالرحيم أحمد ـ       
 ٠درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى) ـ علماً بأن ھذا التغيير غير جوھرى      
  تاذ ا فاضل محمد ـ أســاذ الدكتورة/ مھة السيدة األستـاب قسم الصيدالنيات بشـأن إضافـخطـ ٢٦

  ة ـرة إلى لجنـة القاھــ جامعزر ـوم الليـى لعلـد القومـالتطبيقات الطبية بالمعھ مـقس سـورئي      
  ل ـوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد شريف صديق ـ المسجـالة الدكتـراف على رسـاإلش      
  ات)ـة (صيدالنيـوم الصيدليـوراه فى العلـة الدكتـول على درجـارج) للحصـن الخـم (مـبالقس      

  وتصبح على النحو التالى:ـ      
  



  
  ـ  ١٠ـ  

  
  السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد   ـ١     

            المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                             
  األستاذ الدكتور/ مھا فاضل محمد ةـ السيد٢     

  التطبيقات الطبية  قسم تاذ ورئيسأس                           
  لليزر ـ جامعة القاھرةبالمعھد القومى لعلوم ا                      

  ـ السيــــدة الدكتـــــورة/ منى مصطفى المھدى ٣     
          المساعد الصيدالنياتأستاذ         
  ور/ عصام الدين محمد محمد   ـــــــد الدكتــــــ السي٤     

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية                            
          كلية الطب ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط                                  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  اذ ــتد ـ أسـل محمـا فاضــاذ الدكتورة/ مھة السيدة األستــإضافالموافقــــــــة علـــى                 

    ة القاھرة إلى لجنةـزر ـ جامعـاللي ومـى لعلـد القومـة بالمعھـات الطبيـالتطبيق مـقس سـورئي      
  ل ـة بالسيد الصيدلى/ محمد شريف صديق ـ المسجـوراه الخاصـالة الدكتـراف على رسـاإلش     
  ـةوم الصيدليــى العلـوراه فــة الدكتـى درجـول علــات (من الخارج) للحصـدالنيـم الصيـبقس     
  ٠سابقا وبإشراف اللجنة المذكـورة (صيدالنيات)     
    اذـد ـ األستـد أحمـى سيـاذ الدكتورة/ أمانـدة األستـة السيـأن إضافـم العقاقير بشـاب قســ خط٢٧

  م ـد بالقســم ـ المعيـم عبدالمنعـن عاصـى/ أيمـة بالصيدلـراف الخاصـة اإلشـم إلى لجنـبالقس      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ ير)والمسجل لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (عقاق      
  ھناء محمد سيد/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١     

            المتفرغ العقاقيرأستاذ                             
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ أمانى سيد أحمد٢     

            العقاقيرأستاذ                             
  ورة/ إيمان سيد أحمد السيد خالفــــــدكتــــــ ال٣     

          العقاقيرمدرس                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

   اذــأستد ـ ـد أحمـى سيـتاذ الدكتورة/ أماندة األسـة السيــإضاف الموافقــــــــة علـــى                
   مقسـب ـدم ـ المعيـدالمنعـعب مـن عاصـأيم دلى/ـة بالصيـراف الخاصـة اإلشـى لجنـإلر ــالعقاقي     
  ة ـراف اللجنــوبإش ر فى العلوم الصيدلية (عقاقير)ــة الماجستيـوالمسجل لنيل درج العقاقير     
  ٠المذكـورة سابقا     
  بالسيدة الصيدالنية/  ةخطاب قسم الكيمياء الطبية بشأن مد بعثة اإلشراف المشترك الخاصـ ٢٨

  ن الرسالة مم لمدة عام أولحين اإلنتھاء ـد  بالقسـام صابر عبدالعال ـ المدرس المساعــوس      
  ٠أيھما أقرب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة/ ـدة الصيدالنيـاص  بالسيـرك الخـراف المشتـة اإلشـد بعثــم الموافقــــــــة علـــى                

  اء ـن اإلنتھـد بقسم الكيمياء الطبية لمدة عام أولحيـر عبدالعال ـ المدرس المساعوسام صاب      
  ٠ن الرسالة أيھما أقربم     

  



  
  

  ـ  ١١ـ  
  

  فى  ةـبالكليس ـة التدريـاء ھيئـأعضة ـمشارك أنـبشات الثقافية بالكلية ـة العالقـلجناب ـخطـ ٢٩
  ة إعداد ـة درايـذلك إعتزام جامعـنيا الجديدة وكتدريس مقررات الصيدلة بجامعة دراية بالم       
  كلية ال شئون التعليم والطالب والبحث العلمى مع ـاون فى مجـة متكاملة للتعـوده إتفاقيـمس      
  ٠الصيدلة ـ جامعة أسيوط      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  والبحثلتعاون فى مجال شئون التعليم والطالب إبرام إتفاقية ل الموافقـــــــة علـــى                

 ٠دراية بالمنياجامعة كلية الصيدلة ـ العلمى مع       
  أن ـوث بشـا والبحــات العليـون الدراسـة لشئـل الكليـور/ وكيــاذ الدكتـد األستــرة السيــمذكـ ٣٠

  ٠وراهاإللتماسات المقدمة من بعض طالب الدراسات العليا ماجستير ودكت      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠اإللتماساتإعتماد نتيجة  الموافقــــــــة علـــى                
  الة ـة برسـم والمناقشة الخاصـة الحكـة من لجنـة والتقرير الجماعى المقدمـر الفرديـالتقاريـ ٣١

  كلية الصيدلة ـ المدرس المساعد  الدكتوراه المقدمة من السيد الصيدلى/ أحمد إبراھيم أحمد      
   ومـوراه فى العلـة الدكتـل درجــل لنيــارج) والمسجـوط (من الخـرع أسيـر ـ فـة األزھـجامع      
 ٠)كيمياء تحليلية صيدليةالصيدلية (      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   ن لجنةالفردية والتقرير الجماعى المقدمة ماء بالتقارير ــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  م ـد إبراھيـى/ أحمـد الصيدلـن السيـة مـبرسالة الدكتوراه المقدمة الخاصة ـوالمناقشم ـالحك      
   وط (من الخارج)ـرع أسيــر ـ فــة األزھــدلة ـ جامعـة الصيـكليبد ــدرس المساعـأحمد ـ الم      
  ) وكـذلك قـراركيمياء تحليلية صيدليةلدكتوراه فى العلوم الصيدلية (ل درجة اـوالمسجل لني      
  ى ـــ يوصوتوصيــة لجنـة الدراسات العليا بالكلية  ليةالكيمياء التحليلية الصيدم س قسـمجل      

  ٠)كيمياء تحليلية صيدلية( الصيدليةوم ـالعل فى دكتوراهال درجة س بمنح سيادتهالمجل      
  اع السيد الدكتور/ أحمد مجدى أحمد ـاب مدة إنقطـأن إحتسـالكيمياء الطبية بش اب قسمـخطـ ٣٢

  اء األجازة ـى إلنتھـخ التالـ(التاري ١٦/٩/٢٠١٤ة من ـاء الطبيـدرس الكيميـد على ـ مـمحم      
  ق الستالمه ـخ السابـ(التاري ٢١/١٠/٢٠١٤دون مرتب لمرافقة الزوجة) وحتى ـة بـالخاص      
  ٠العمل) إجازة خاصة بدون مرتب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اع السيد الدكتور/ أحمد مجدى أحمد محمد ـاب مدة إنقطـإحتس الموافقــــــــة علـــى                

  (التاريخ التالى إلنتھاء األجازة الخاصة  ١٦/٩/٢٠١٤ن ـة مـاء الطبيـدرس الكيميـعلى ـ م      
  ق الستالمه العمل) ـ(التاريخ الساب ٢١/١٠/٢٠١٤ة) وحتى ـة الزوجـب لمرافقـدون مرتـب       
  ٠إجازة خاصة بدون مرتب      
  وأقسام الكلية وث ـا والبحـات العليـون الدراسـل الكلية لشئـور/ وكيـاذ الدكتـد األستـالسيرد ـ ٣٣

  ات بتقديم ـام الجامعـاة السويس وقيـقنور ـة محـروع تنميـات بمشــة الجامعــأن مشاركـبش      
 ٠مقترحاتھا حول أشكال الدعم والدور الذى من الممكن أن تقوم به الجامعات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
 ٠اـادة صياغتھــام إلعــاد لألقسـتعــ                

  



  
  ـ  ١٢ـ  

  
  فاطمة فاروق محمد لسيدة الصيدالنية/ أن نقل ااب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـخطـ ٣٤

  ٠للعمل بكلية الصيدلة ـ جامعة المنيا قسم الـ المعيدة بعلى       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ـ المعيدة ة فاروق محمد على ـفاطمة/ ـدة الصيدالنيـلسيل اــنق الموافقــــــــة علـــى                
  ٠للعمل بكلية الصيدلة ـ جامعة المنياكيمياء التحليلية الصيدلية البقسم        
  د ـالصيدلى/ ھيثم حسن أحمد ـ المعي الطلب المقدم من السيد بشأنخطاب قسم الصيدالنيات ـ ٣٥

    ٠مساعد بالقسم فى وظيفة مدرسللتعيين قسم الب      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   مـد بقســد ـ المعيــن أحمــم حســى/ ھيثـالصيدل دـالسي نــتعيي ــــــــة علـــىالموافق                
  حيـث أن سيادتـه ملتــزم بـآداء  د بقسم الصيدالنيات ـمساع ة مدرسـفى وظيف الصيدالنيات      
  تدريبية دورات الـد أدى الـه قـزاءات تأديبية وأنـواجباتـه الوظيفيـة ولم تصـدر ضـده أيـة ج      
  ٠المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة      
  ى على ـدة مصطفــة/ رفيـدة الصيدالنيـالسيدم من ـب المقـأن الطلـبش العقاقير مـاب قســخطـ ٣٦

    ٠مساعد بالقسم فى وظيفة مدرسللتعيين قسم الوھمان ـ المعيدة ب      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ان ـ ـوھم ىى علـدة مصطفــة/ رفيــدة الصيدالنيــالسي نــتعيي لموافقــــــــة علـــىا                
  حيـث أن سيادتـھا ملتــزمة   العقاقيرمساعد بقسم  فى وظيفة مدرس العقاقير بقسم ةالمعيد      
  دورات ـت الد أدـة وأنھا قـزاءات تأديبيـبـآداء واجباتـھا الوظيفيـة ولم تصـدر ضـدھا أيـة ج      
  ٠التدريبية المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة      
  " فرع سيد"/ ھانى محمد فريد ـ رئيس قطاع شركة دكتورالسيد ال ضمجديد مذكرة بشأن تـ ٣٧

ً ـم وطبق٢٣/١٠/٢٠١٤من  دة عامين إبتداءً لممجلس الكلية من الخارج عضوية وط لـأسي          ا
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠ادة "من الملنص الفقرة (ھـ)       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  عاـس قطــھانى محمد فريد ـ رئيالدكتور/ السيد ضم تجديد  الموافقــــــــة علـــى                

 داًء◌ً ــدة عامين إبتـلمارج ـن الخـس الكلية مـة مجلـوط لعضويـرع أسيـد فــة سيـشرك      
  ن ـم

  ٠الجامعات" من قانون تنظيم ٤٠وطبقا لنص الفقرة (ھـ) من المادة "م ٢٣/١٠/٢٠١٤      
  أن ـوالطالب بش ة لشئون التعليمــــدم من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكليــاب المقــالخطـ ٣٨

  وق ــقادة (حــة لمـع السلة بالنسبـدود رفـحى االت الطالب الذين فـة حـات ومراجعـاإللتماس      
  ن ــث أن ھذه المادة اليتم إضافتھا على البرنامج الحالى وتعلـحيبالفرقــة األولى واالنسان)       
  ٠يدويا للطالب      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  بالفرقــة  )حقوق االنسان(نجاح الطالب المذكورين فى مادة  الموافقــــــــة علـــى                

  وھم:ـ األولى      
  ـ الطالبــة / دينـــا ذھنى سامـــى ٤           وت لبيب ــــ الطالبـــة / إنجى صف١       
  ـ     ،،     / ليزا إسطفانوس ناشد٥           دى عجيب  ــــ الطالـــب / بوال شھ٢       

  / مريم أميــــــل بخيت      ـ     ،،٦                  ت زارع ــــ     ،،     / خالــد طلع٣       
  



  
  

  
  ـ  ١٣ـ  

  
  ت لآلجھزة وخدمات األبحاث العلمية والتدريب بشأنـاى تســوارد من شركة ھـالس ـــ الفاك٣٩

  ٠تقديم بعض المقترحات التى تساھم وتدعم أساليب تطوير المعامل بالكلية       
 القـــــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠ــــــــط المجلس علمـــــاأحي                
  اء صيدلية ــــكيميف األساتذة واألساتذة المساعدين (ـة لوظائـة الدائمـة العلميـر اللجنـتقريـ ٤٠

  درس ـه ـ مـنھى ناھض عطي/ ةالدكتور ةدم من السيدــى المقـاج العلمــأن اإلنتـ) بشوحيوية      
  ٠الكيمياء التحليلية الصيدلية      

  قــــــــــــــــــرار :ـال      
  ة ــالع على التقرير الجماعى للجنـإجتمــــع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلط                 

  ةـالخاص) كيمياء تحليلية صيدليةالعلمية الدائمة لوظائـف األساتذة واألساتـذة المساعدين (      
  ول على ـللحص الكيمياء التحليلية الصيدلية س رـدى ناھض عطيه ـ مـنھ/ ةالدكتور ةالسيدب      

  ة ـذلك موافقــوك الكيمياء التحليلية الصيدلية د بقسم ــمساعــة أستــاذ ى لوظيفـاللقـب العلم      
   أستاذ ةفسيادتھا فى وظي بتعيين المجلس ىــ يوصالكيمياء التحليلية الصيدلية مجلس قسم       
  الجامعية  اـلتزاماتھإؤدى ــا تـھث أن سيادتـة حيـة الصيدليـاء التحليليـالكيميم ـد بقسـمساع      

  ٠تأديبية أية جزاءات  اوقــع عليھتبصـورة مرضية ولم       
  ء صيدلية ــاكيمين (ـذة المساعديـذة واألساتـف األساتـة لوظائـة العلمية الدائمـر اللجنـتقريـ ٤١

  درس ـسامح عبدالرءوف أحمد ـ مالمقدم من السيد الدكتور/ ) بشأن اإلنتاج العلمى وحيوية      
  ٠الكيمياء التحليلية الصيدلية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة ـــإجتمــــع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلطالع على التقرير الجماعى للجن                 

  الخاصـة) كيمياء تحليلية صيدليةاألساتذة المساعديــن (ذة وف األساتالعلمية الدائمة لوظائ      
  ول ـللحصة الصيدلية ـاء التحليليـالكيميدرس ـح عبدالرءوف أحمد ـ مـسام ور/ـبالسيد الدكت      
  ة ـذلك موافقـــوكالصيدلية  الكيمياء التحليليةمساعد بقسم ة أستاذ اللقـب العلمى لوظيفعلى      
  ة أستاذ ه فى وظيفـن سيادتبتعيي المجلس ىـــ يوصياء التحليلية الصيدلية الكيممجلس قسم      
  التزاماته الجامعية بصورة ؤدىـي هالكيمياء التحليلية الصيدلية حيث أن سيادتم د بقسمساع     
  ٠مرضية ولم يوقــع عليه أية جزاءات تأديبية     

 

  ٠مر نفس اليوھعة الثانية عشر والنصف ظذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساـھ             

     رئيس المجلس               أمين المجلس                                                           

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

  

 


