
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٦٠٣إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (

  م١٦/٢/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 
  

م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ١٦/٢/٢٠١٤إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق       
ـ عميد ) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيـدان زيد إبرھيم ٦٠٣بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
 ـ األستاذ الدكتور/ محــــروس عثمـــان أحمــد            وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة١
  ــل الكليــة لشئـون الدراسات العليا والبحوثوكيـ    ـ     ،،      ،،    / حســـــن فرغلـــى عزقـــــل٢
  وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـــالب    ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضــل محمـــد٣
  يـــةرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناع       ـ األستاذ الدكتور/ سيــــــــد محمـــــد أحمـــــد     ٤
  رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـــــة    ـ    ،،      ،،    / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ٥
  ھنـــاء محمــد عبـدالــودود           رئيـــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدليةاألستاذ الدكتورة/ ـ ٦
  القائـــم بأعمــال رئيــس مجلـس قســـم الكيميـاء   فــــه         ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خلي٧

  العضويـة الصيدلية                
  القائــم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـات    ـ السيدة الدكتورة/ جيھـان نبيــل حسـن فتيـح       ٨
  ـــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغأستـــــــ    ـ األستاذ الدكتور  / أحمـــد السيــــــد أبوطالب٩
  أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ        ـ    ،،      ،،    / عبـدالحميـد نجيــب كفافـى١٠
  ـــــــــرغأستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفــــــــ   ـ    ،،      ،،    / سيـــد إسماعيــــل محمـــد        ١١
  أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفــــــــــــــرغ    ـ األستاذ الدكتورة/ تھــانــى حســـن الفحــام   ١٢
  أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ    ـ األستاذ الدكتور/ سيــد إبراھيم عبدالرحمن        ١٣
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ   / عبدالمعبود إسماعيل محمد         ـ    ،،      ،،   ١٤
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ    ـ    ،،      ،،    / جمـــــال أحمــــد صالــــح        ١٥
  ــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيـــــــة المتفــــــرغأستـ      ـ األستاذ الدكتورة/ ناديـــة محمـــد محفـوظ١٦
  ـر ـــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــأستــــــــــ      رجـــاروق فـــوى فــــسل،،     ،،     /    ـ ١٧
  ـــــــــاء الطبيـــــــــــــــةأستـــــــــــــاذ الكيـمـيـــ      محمــود محمـــد شيحـــهاألستاذ الدكتور/ ـ ١٨
  ــــــرـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــــــــأستـــــ      عــز الدين قاسم دسوقـىـ    ،،     ،،     /  ١٩
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ    ـ السيدة الدكتورة/ ھـــــدى يوســـف حســن  ٢٠
  مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة   ــت حســن         ـالسيـد الدكتـور/  حســـــن رفعـ ـ٢١
  رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيــوط     ھانــــى محمــــــد فريـــــد      ،،     ،،     /    ـ ٢٢
  لألدوية بأسيــوط  T٣Aمـديـــر عـــام مصنـــع        محمــــد       / أسامــــه لطفـــى،،     ،،        ـ ٢٣

  :ـ  نـكــل م عن الحضــورت ذرـإعتوقــد        
  ــــــــــرـــرئيـــــس مجلــــــس قســـــــم العقــاقـي          ـ األستاذ الدكتورة/ صفــــاء أحمــد المغـــازى ١
  

ى الالزم لصحــــة إنعقـاد المجلس ـ قــــد بـــدأ المجلـــس فـــى مناقشـة ــــالقانون ولتكامــــل العـــدد      
  جــدول األعمـــال التالــى:ـ

  



  
  ـ  ٢ـ  

  
  ٠م١٩/١/٢٠١٤) المنعقدة بتاريخ ٦٠٢التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١

  القـــــــــــــــرار :ـ     
  ة ـد الكليــالسيـد األستـاذ الدكتور/ عميب ــة رحـة الجلســـوفى بداي ٠ـةـــادقـتمـــت المص                

  :ـل مـنـبك س المجلـسورئيـ      
    ام سيادتھا من ضمنـاذ العقاقير النضمـرج ـ أستــاروق فــوى فـــ السيدة األستـاذ الدكتورة/ سل١     

  ون تنظيمـ" من قان٤٠رة "ج " من المادة "ـا للفقــم طبقـذة الذين يمكن ضمھــة أساتـالخمس         
  ٠الجامعات         

  عضوية  ام سيادته إلىـإلنضم رـاذ العقاقيــور/ عزالدين قاسم دسوقى ـ أستألستاذ الدكتــ السيد ا٢     
  ٠المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم العقاقير         

  ـــن:ـكمـــــا قدم سيادته الشكر لكل م            
  رة عضوية ـاء فتـرغ إلنتھـر المتفـاذ العقاقيـمحمود أحمد رمضان ـ أست ـ السيد األستاذ الدكتور/١     

  ٠سيادته بالمجلس         
  ر ـم مؤتمـلدعفـرع أسيـوط د" ــاع شركة "سيـس قطـور/ ھانى محمد فريد ـ رئيــد الدكتـــ السي٢     

  ٠تاسع للعلوم الصيدليةالدولى الأسيوط  ةـجامع         
  ٠متمنيــــا للجميــــــــــع دوام التوفيــــــق             
  التعزية لكل مــن:ـ المجلسدم ــكمــا ق             

  ة ـاء الطبيـم الكيميـس قسـس مجلـظ ـ رئيـم عبدالحافـالمنعـ السيد األستاذ الدكتــور/ عاطف عبد١     
  ٠تهال سيادخـلوفاة          

  ٠سيادته يمياء الطبية المتفرغ لوفاة شقيقةـ السيد األستاذ الدكتور/ حسن حسن فرج ـ أستاذ الك٢     
  ٠سيادته رغ لوفاة شقيقـور/ السيد على إبراھيم ـ أستاذ الصيدالنيات المتفــ السيد األستاذ الدكت٣     
 ٠م١٩/١/٢٠١٤ـخ ) بتاريـ٦٠٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القـــــــــــــــرار :ـ     
  ٠أحيــــط المجلس علمـــا وجــارى تنفيذ القرارات                

       ٠م٢٠١٣/٢٠١٤ىـإعتماد نتيجة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية للفصل الدراسى األول للعام الجامعـ  ٣ 
  القـــــــــــــــرار :ـ       

         ٠ـــم إعتماد النتيجــــــةت                  
  د ـــد الطالب/ إسالم محمد عبدالموجود أحمد ـ المقيـد قيـتجمي رة شئون الطالب بالكلية بشأنــمذكـ  ٤

  ى ـام الجامعـات عن العـة واإلمتحانـم عن الدراس٢٠١٣/٢٠١٤ذا العام ــــة لھـة اإلعداديــــبالفرق     
  كلية  ل ترشيحه من مكتب التنسيق من كلية الطب البيطرى إلىـا لتعديرــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤    

   ٠م٨/٢/٢٠١٤بتاريخ   الصيدلة ـ جامعة أسيوط     
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  بالفرقـةد الطالب/ إسالم محمد عبدالموجود أحمد ـ المقيـــد ـد قيـتجمي ىالموافقـــــــة علــ               
  ىـــام الجامعــن العــات عـــة واإلمتحانـــن الدراســم ع٢٠١٣/٢٠١٤ام ـــذا العـــة لھــــادياإلعد     
            كليةم وذلك نظــرا لتعديل ترشيحه من مكتب التنسيق من كلية الطب البيطرى إلى ٢٠١٣/٢٠١٤     
   ٠م٨/٢/٢٠١٤بتاريخ   الصيدلة ـ جامعة أسيوط     
  عن  المذكورين أدنـاهالب ـة من الطالمقدمالمرضية ر اذــعأن األـطالب بالكلية بشرة شئون الــمذكـ  ٥

  وھم:ـ م٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى الفصل الدراسى األول ل تأدية إمتحانات     
  



  
  ـ  ٣  ـ

  
  المواد المتغيب فيھا  المستـــــــوى  اإلســــــــــــــم  م
  ت عام نبا  إلعداديةا  أبانوب عادل نوبر برسوم  ١
  فسيولوجى  ولىاأل  المـــعود ــمحمت ـــرفع ٢
  فسيولوجى  ولىاأل   طلعت محمد محمودمنار  ٣
  ٣عقاقير ـ  الثانية  ھبه سعد شرقاوى محمد ٤

  ٣كيمياء عضوية صيدلية ـ
  ١الكيمياء الطبية ـ  الثالثة  ىــــب متـــوال فليـــب ٥

  
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  اله عن تأدية ـن أعـالمذكوريالب ــة من الطالمقدمالمرضيـة ر اذــعاأل ىالموافقـــــــة علــ               
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى إمتحانات الفصل الدراسى األول ل     
  دور الثانى للفرقة الرابعة ھذا ـات الـد بدء إمتحانـد موعـتحدي أنـرة شئون الطالب بالكلية بشــمذكـ  ٦

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤ام الع     
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  دء ــبدء إمتحانات الدور الثانى للفرقة الرابعة فى األسبوع الثانى من ب ىة علــــــالموافقــ               
 ٠م٢٠١٤/٢٠١٥العام الدراسى الجديد       
  رة من ـم فى الفت٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعــوس للعـالب البكالوريـر عن الرحلة العلمية لطــتقريـ  ٧

 ٠م٥/٢/٢٠١٤وحتى  ٣١/١/٢٠١٤     
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ة التـى ـى المجلس بإرسـال خطابـات شكـر لشركـات األدويـأحيـــط المجلـس علمــاً ويوص               
   ٠حموداستضافت الطالب وللسادة المشرفين على الرحلة لما قاموا به من مجھود م     
  د الصيدلى/ فھمى محمد محمد ــشأن قياب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بــخطـ  ٨
  ة الدكتوراه فى العلوم ـالواسعى ـ مدرس أكاديمية الشرطة باليمن (يمنى الجنسية) وذلك لنيل درج     

  :ـبإشـــراف كـل مـــن الصيدلية (فارماكولوجى)     
  أحمد عثمان عبدالظاھر /األستاذ الدكتورـ السيد ١    

  أستاذ الفارماكولوجى                                    
  د ـــد محمــان سيـ/ حنورةـ السيـــدة الدكتـــــ٢    

  مدرس الفارماكولوجى                                                                           
  ــــــــرار :ـالقـــــــ     

  ة ـدرس أكاديمية الشرطـد الصيدلى/ فھمى محمد محمد الواسعى ـ مــقي ىة علـــــــالموافقــ             
   بإشـراف باليمن (يمنى الجنسية) وذلك لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)      
 ٠سابقا اللجنة المذكورة     
  وان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ مريم ـل عنـأن تسجيـيمياء الطبية بشم الكـاب قســخطـ  ٩

  وم الصيدلية (كيمياء ــر فى العلـة الماجستيــل درجــلني ةدة بالقسم والمقيدـالسمان إبراھيم ـ المعي     
  صيدلية طبية) بعنوان :ـ     
  ـ٣ـ برمو ـ٦ات ــض مشتقـا لبعــادة للبكتريـالمضة ـة الجزيئية والفاعليـة النمذجــد ودراســ"تشيي    

 ٠"ـ نافثيريدون٨، ١مستبدل ـ     



 
  ـ  ٤ـ  

“Synthesis,  antibacterial  &  molecular   modeling   studies   of   some 
  ٦ -   Bromo - ٣- substituted – ١,٨-naphthyridone derivatives”. 

    :ـــــراف كل مـــنبإش     
  رد عمـ السيد األستاذ الدكتور/ فرغلى عبدالحمي١    

  أستاذ الكيمياء الطبية المتفرغ                              
  هاذ الدكتور/ محمود محمد محمد شيحـ السيد األست٢    

  اذ الكيمياء الطبيــــةــأست                                       
  ة / ھــــدى يوسف حسنـ السيــــدة الدكتـــــور٣    

 أستاذ مساعد الكيمياء الطبية المتفرغ                                      
  القـــــــــــــــرار :ـ     

  ة/ مريم السمان ـتسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالني ىالموافقـــــــة علــ                
  ة ـوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيــل درجــلني ةوالمقيد الكيمياء الطبية مـقسإبراھيم ـ المعيــدة ب      
  ٠والعنوان المذكور سابقا (كيمياء صيدلية طبيـة) بإشـراف اللجنة المذكورة      
  ة الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيل عنوان رسالة ـاب قسم الكيمياء الحيويـــخطـ ١٠

  الخاصة بالسيد الصيدلى/ عمرو مبروك توفيق عالم ـ المعيد بقسم الكيمياء الحيوية ـ  الماجستير      
  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء       
  وان:ــــــحيوية) بعن      
  ادةـث بمـوى المستحـم الكلــى التسمـة علـالطبيعيات ـض المركبـة لبعـرات التغيريـم التأثيــتقيي"      

  ٠الدوكسوروبيسين فى فئران التجارب"        
“Evaluation  of   the  modulatory  effects   of   some  natural   products 
   against doxorubicin – induced nephrotoxicity in rats.” 

    بإشــــراف كل مـــن:ـ     
  ثريا سعيد الديبـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١     

  الكيمياء الحيويـة الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطأستاذ                           
  محمد أنور عبدالعزيزـ السيــــد الدكتـــــور/ ٢     

  لحيوية رئيس مجلس قسم الكيمياء اوقائم بأعمال  أستاذ مساعد                            
 كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط                                  

  بخيت القط مصطفىـ السيــــد الدكتـــــور/ ٣     
 كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط ـالكيمياء الحيوية  مدرس                            

  القـــــــــــــــرار :ـ      
  رو ـوان رسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى/ عمـل عنــتسجي ىالموافقـــــــة علــ                 

  ر بأسيوط ـة األزھــد بقسم الكيمياء الحيوية ـ كلية الصيدلة ـ جامعــالم ـ المعيــروك توفيق عــمب       
  حيوية) بإشـراف اللجنة المذكورة وم الصيدلية (كيمياء ـة الماجستير فى العلـل درجــد لنيـوالمقي       
  ٠والعنوان المذكور سابقا       
  ل عنوان رسالة ـوط بشأن تسجيـة أسيـب ـ جامعـاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطــخطـ ١١

  اء الحيوية ـ ـد بقسم الكيميــر الخاصة بالسيد الصيدلى/ جمال محمد قاسم عطوة ـ المعيـالماجستي      
  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء       

  بعنـــــوان:ـ حيوية)      
 



  
  ـ  ٥ـ  

  
  "تقييم تأثير العالج الكيميائى للبربرين على سرطان الكبد المستحدث كيميائيا فى فئران التجارب"    

“Evaluation    of    the    chemotherapeutic    effect    of   berberine    on 
  a  chemically  induced  hepatocellular  carcinoma  (HCC)  rat  model”. 

    بإشــــراف كل مـــن:ـ     
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تحيه ھاشم سليم١     

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطأستاذ الكيمياء الحيويـة الطبية                           
  ـ السيــــد الدكتـــــور/ ھشام حماده طه٢     

  مدرس الكيمياء الحيوية ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر بأسيوط 
  ـ السيــــد الدكتـــــور/ بخيت القط مصطفى٣     

 زھر بأسيوطمدرس الكيمياء الحيوية ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األ                            
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  ال ـر الخاصة بالسيد الصيدلى/ جمـوان رسالة الماجستيـل عنــتسجي ىالموافقـــــــة علــ                 
  وط ــر بأسيــة األزھــة الصيدلة ـ جامعــد بقسم الكيمياء الحيوية ـ كليــوة ـ المعيـم عطـمحمد قاس      
  ورة ــة المذكــبإشـراف اللجن ة (كيمياء حيوية)ـوم الصيدليـيد لنيل درجة الماجستير فى العلوالمق      
  ٠اــور سابقــوان المذكــوالعن      
  ل عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد ـأن تسجيـاب قسم الصيدالنيات بشـخطـ ١٢

   وم الصيدلية (صيدالنيات)ـوراه فى العلـالدكتة ــل درجـلني )من الخارج(د ــوت ـ المقيــد صفــأحم      
  بعنـــــوان:ـ      
  فلورويوراسيل" -٥تطوير وتقييم جزيئات الذھب النانومتريه المحملة ب"     

“Development and characterization of gold  nanoparticles  loaded  with 
  ٥-fluorouracil”. 

    مـــن:ـ بإشــــراف كل     
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد على عطيه١     

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                            
  ـ السيــــد الدكتـــــور/ غريب محمد عبدالعال٢     

  الصيدالنياتمدرس  
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  ى/ محمد ـد الصيدلــوراه الخاصة بالسيـوان رسالة الدكتـعنل ــتسجي ىالموافقـــــــة علــ                 
  ة (صيدالنيات)ـوم الصيدليــوراه فى العلــالدكتة ــل درجــ) لنيمن الخارج(أحمد صفوت ـ المقيد        
  ٠ورة والعنـوان المذكـور سابقــاـبإشـراف اللجنــة المذك       
  نسمة / نيةالصيدال ةسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدبشأن تسجيل عنوان ر عقاقيرخطاب قسم الـ ١٣

  الدكتوراه فى العلوم لنيل درجة  ةالمقيدالمدرس المساعد بالقسم وـ  مصطفى محمد كمال      
  بعنـــــوان:ـ )عقاقيرالصيدلية (      
  لة الفربينية"ئض النباتات التابعة للعاعـة فيتو كيميائية وبيولوجية لبــدراس"      

“Phytochemical  and  biological  study  of  some  plants  belonging  to  
  family  Verbenaceae”.   

 
  



 
  ـ  ٦ـ  

    بإشــــراف كل مـــن:ـ     
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ مقبول أحمد مقبول١     

  عقاقير المتفرغالأستاذ                            
    سلوى فاروق فرجالدكتورة/  ـ السيدة األستاذ٢     

  عقاقير الأستاذ                            
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ سمير أنيس روس٣     

  الواليات المتحدة األمريكيةجامعة الميسيسبى ـ كلية الصيدلة ـ بأستاذ                            
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  نسمة / نيةالصيدال ةوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدـل عنـتسجي ىالموافقـــــــة علــ                 
  وم ـالدكتوراه فى العلة ـل درجـلني ةالمقيدعقاقير وال المدرس المساعد بقسمـ  مصطفى محمد كمال      
  ٠قــابإشـراف اللجنــة المذكـورة والعنـوان المذكـور ساب )عقاقيرالصيدلية (      
  دة ـد الصيدالنية/ مروة محمد شرين ـ المقيــاء قيـأن إلغـاب إدارة الدراسات العليا بالكلية بشــخطـ ١٤

  سداد الرسوم لعدم وم الصيدلية (صيدالنيات) وذلك ـر فى العلـة الماجستيـل درجـ(من الخارج) لني      
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤الدراسية للعام الجامعى       
  ــــــــــرار :ـالقـــــ      

  إلغــاء قيــد الصيدالنية/ مـروة محمد شريـن ـ المقيـدة (من الخارج)  ىالموافقـــــــة علــ                 
  سداد الرسوم الدراسية للعام لعـدم لنيـل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) وذلك       
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى       
  د طالب الدبلومات الذين لم يسددوا الرسوم ـاء قيـأن إلغـة بشـإدارة الدراسات العليا بالكلياب ـخطـ ١٥

  وھم:ـ م٢٠١٣/٢٠١٤الدراسية عن العام الجامعى       
  :ـكلينيكية)دبلوم الصيدلة السريرية (إأ ـ       

  ـ الصيدالنية/ إسراء نبيل على محمد١         
  ـ الصيدالنية/ خلود على محمد على٢         

  ـ الصيدالنية/ رانيا ألفى حكيم عطاهللا٣         
  :ـب ـ دبلوم التكنولوجيا الصيدلية      
  مى حسانين عبدالباسطـ الصيدالنية/ ١         

  نعمة جابر أحمد عبدالحافظـ الصيدالنية/ ٢         
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  إلغـاء قيـد طـالب الدبلومات الذين لم يسـددوا الرسـوم الدراسية عن  ىالموافقـــــــة علــ                 
 ٠والمذكورين أعاله   م٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعى       
  ة بالسيد ـر الخاصـعنوان رسالة الماجستي لكيمياء العضوية الصيدلية بشأن تصويبخطاب قسم اـ ١٦

  وم ـر فى العلـة الماجستيـل درجــد لنيـد بالقسم والمقيـلرحمن محمد محمود ـ المعيالصيدلى/ عبدا      
  مـــــن:ـالصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)       

  ثيوسيميكاربازون االستيون ذات ليل بنزايميدازو ] ترايازولو٤،٢،١ات [ــض مشتقــق بعــ"تخلي      
  ة "البيولوجية المتوقعـالفاعليات         

“Synthesis     of     some    [ ١،٢،٤ ]    triazole     benzimidazoleylacetone  
  thiosemicarbazone  derivatives  of     potential   biological   activity”. 

 
  



 
  ـ  ٧ـ  

  إلـــــــــى:ـ      
  ثيوسيميكاربازون االستيون ذات ليل بنزايميدازو ] ترايازولو٤،٢،١ات [ــض مشتقــق بعــ"تخلي      

  البيولوجية المتوقعـة "الفاعلية         
“Synthesis    of    some   [ ١،٢،٤]    triazole    benzimidazoleylacetone  
  thiosemicarbazone derivatives of     potential biological activity” 

  ٠غير جوھرى صويبعلما بأن ھذا الت     
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  ى/ ـد الصيدلــة بالسيــر الخاصـالة الماجستيــوان رســـعن صويــبت ىالموافقـــــــة علــ                 
  ة ــل درجــد لنيــاء العضوية الصيدلية والمقيـم الكيميـد بقســود ـ المعيــد محمـن محمـدالرحمـعب      
  ٠غير جوھرى صويبم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) ـ علما بأن ھذا التالماجستير فى العلو      
  الة ـى رسـة علــم والمناقشــة الحكـل لجنـأن تشكيـة بشـة الصيدليـاء العضويـم الكيميـاب قسـخطـ ١٧

  ة ــل درجــل لنيـالماجستير الخاصة بالصيدلى/ عبدالرحمن محمد محمود ـ المعيد بالقسم والمسج      
  ى:ـــو التالـى النحـح علــلتصب الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ زكريا كامل عبدالسميع١     

  أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية ـ كلية الصيدلة                           
  (ممتحنا خارجيا)           جامعة الزقازيق

    محفوظأحمد ة محمد نادي/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢     
  ا)داخلي(ممتحنا            رغء الطبية المتفاأستـاذ الكيمي       

    ـ السيد األستاذ الدكتور/ عبدالعليم محمد عبدالعليم٣     
  (مشرفــــا)            رغالمتف العضوية الصيدليةء ااذ الكيميأست       

  ورة/ سامية جالل أحمد ــــتدة الدكـــ السي٤     
  (مشرفــــا)           المساعد العضوية الصيدلية ءاالكيمياذ أست       

    عال إبراھيم عبدالرازقورة/ ـــدة الدكتـــ السي٥     
  (مشرفــــا)              العضوية الصيدليةء االكيمي مدرس       

  القـــــــــــــــرار :ـ      
  ة ـر الخاصـالة الماجستيـى رسـة علـم والمناقشــة الحكــل لجنــتشكي ىـــــــة علــالموافق                 

  ل ــل لنيـوالمسجالكيمياء العضوية الصيدلية م ـقسبدالرحمن محمد محمود ـ المعيـد ببالصيدلى/ ع      
  ٠اسابق ورةذكبإشراف اللجنة الم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) درجة الماجستير فى العلوم      
  ل لجنة ـوط بشأن تشكيـة أسيـب ـ جامعـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطــخطـ ١٨

  المعيدة  م رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ إحسان محمد وجيه محمد السبع ــص وتقييـفح      
   ومناعة) ة (ميكروبيولوجيا طبيةـالصيدلي ومــر فى العلـة الماجستيــدرج للحصـول علىم ــبالقس      
  لتصبح على النحو التالى:ـ      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ سيد فكرى عبدالوھاب١     

  ـ كلية الصيدلة  أستاذ الميكروبيولوجى                           
  (ممتحنا خارجيا)             جامعة المنيا

    حسان عبدالصبور حسنـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إ٢     
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب اذ أست       

  (ممتحنا داخليا)             جامعة أسيوط
  

حد
وا

ت 
صو

ب
 



  
  ـ  ٨ـ  

  
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ أمانى جمال ثابت٣     

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطـب أستـاذ        
  ـــا)(مشرفـ           جامعـة أسيـوط 

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إيناس عبدالمجيد محمد٤     
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطـب أستـاذ        

  مشرفــــا)(           جامعـة أسيـوط 
    ـ السيــدة الدكتـــورة/ نھلة محمد كامل الشربينى٥     

  ية الطـب أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كل       
  (مشرفــــا)                جامعـة أسيـوط 

  إلى نشرة العلوم الصيدلية ـ بحث بإرسال ت ـات علمية وقامــالث حلقـل ثـت بعمــا بأنھا قامــعلم      
  ٠كلية الصيدلة      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  بالصيدالنية/  اجستير الخاصةـيم رسالة المل لجنة فحص وتقيــتشكي ىالموافقـــــــة علــ                 
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ إحسان محمد وجيه محمد السبع ـ المعيدة بقسم       
  ة ـطبي اـ(ميكروبيولوجي ةـوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيــدرجول على ـللحصوط ــأسي ةــجامع      
  ٠اللجنة المذكورة سابقاراف ــبإش ومناعة)      
  ة السيدة األستاذ الدكتورة/ نادية محمد أحمد محفوظ ـ ــأن إضافـم الكيمياء الطبية بشـاب قســخطـ ١٩

  ر الخاصة بالسيد الصيدلى/ ـالة الماجستيـراف على رســة اإلشــرغ بالقسم إلى لجنـاذ المتفـاألست      
  ة ــل درجـارج) لنيـن الخـال (مـى األطفـى بمستشفـى صيدلــائـى ـ أخصـن موســاء الديــد بھـأحم      
  الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) نظرا إلعارة السيد األستاذ الدكتور/ حمدى      
  ح لتصب بنى سويف (إعارة داخلية)بعبدالرحمن ـ األستاذ بالقسم إلى جامعة النھضة  محمد محمد      
  النحو التالى:ـ على      
    محفوظأحمد ة محمد ناديـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١     

             رغء الطبية المتفاأستـاذ الكيمي       
  عبدالرحمن ـ السيد األستاذ الدكتور/ حمدى محمد محمد٢     

    ء الطبيةاأستـاذ الكيمي       
  ـ السيـــد الدكتـــــور/ جمال الدين صابر القرمانى٣     

        رغالمتف ء الطبيةاالكيميمدرس        
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ــأستكتورة/ نادية محمد أحمد محفوظ ـ ة السيدة األستاذ الدــإضاف ىالموافقـــــــة علــ                 
  يد الصيدلى/ ر الخاصة بالسـالة الماجستيـراف على رســة اإلشــإلى لجنرغ ـالمتف الكيمياء الطبية      
  أحمـد بھــاء الديــن موسـى ـ أخصـائــى صيدلـى بمستشفـى األطفـال (مـن الخـارج) لنيـل درجــة       
       الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية) نظرا إلعارة السيد األستاذ الدكتور/ حمدى       
  نى سويف (إعارة داخلية)بة النھضة بـإلى جامع الطبيةالكيمياء أستاذ عبدالرحمن ـ  محمد محمد      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا      
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  ـ  ٩ـ  

  
  ر ـ ـاذ العقاقيـور/ سمير أنيس روس ـ أستـة السيد األستاذ الدكتـأن إضافـاب قسم العقاقير بشـخطـ ٢٠

  ة اإلشراف الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ ـى ـ الواليات المتحدة األمريكية إلى لجنـة مسيسيبــجامع      
  ح قناة علمية بين كلية الصيدلة ـ ـفت نسمة مصطفى محمد كمال ـ المدرس المساعد بالقسم وكذلك      
  راف ـة اإلشـذ بعثــة لتنفيـدة األمريكيـات المتحـ) بالواليMississippiة (ـوط وجامعـة أسيـجامع      
  وتصبـح اللجنة كالتالى:ـ تھابسياد الخاصة المشترك      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ مقبول أحمد مقبول١     

  عقاقير المتفرغالأستاذ                            
    سلوى فاروق فرجـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢     

  عقاقير الأستاذ                            
  نيس روسـ السيد األستاذ الدكتور/ سمير أ٣     

  الواليات المتحدة األمريكيةميسيسبى ـ جامعة كلية الصيدلة ـ أستاذ                            
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  ور/ سمير أنيس روس ـ أستاذ العقاقير ـ ـة السيد األستاذ الدكتـإضاف ىالموافقـــــــة علــ                 
  ة بالسيدة الصيدالنية/ ـراف الخاصـة اإلشـالواليات المتحدة األمريكية إلى لجن ى ــجامعة مسيسيب      
  اة علمية بين كلية ـح قنـفت ذلكـوكالعقاقير م ـقسد بـدرس المساعـى محمد كمال ـ المنسمة مصطف      
  ة ـذ بعثـتنفية لـدة األمريكيـات المتحـ) بالواليMississippiة (ـوط وجامعـة أسيـدلة ـ جامعـالصي      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا بسيادتھا الخاصة اإلشراف المشترك      
  خطاب قسم العقاقير بشأن مد بعثة اإلشراف المشترك للسيدة الصيدالنية/ لورين جمال جبرائيل ـ ـ ٢١

  دا ــم م٢٠٠٩/٢٠١٠ث ـام الثالـرك للعـراف المشتـة اإلشـو بعثـد بالقسم وعضـدرس المساعـالم      
  الم العمل بالكلية بعد العودة من الخارج) ـخ إستـم (تاري٨/١/٢٠١٤ام إعتبارا من ـا لمدة عـداخلي      
   ٠أو اإلنتھاء من الرسالة أيھما أقرب      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  ال ـجمن ـة/ لوريـدة الصيدالنيــللسيرك ــراف المشتــة اإلشــد بعثــم ىالموافقـــــــة علــ                 
  ثـام الثالــرك للعـراف المشتــة اإلشــو بعثــوعضر ــالعقاقيم ـقسد بــدرس المساعـجبرائيل ـ الم      
  د ـخ إستالم العمل بالكلية بعـم (تاري٨/١/٢٠١٤م مدا داخليا لمدة عام إعتبارا من ٢٠٠٩/٢٠١٠      

   ٠اإلنتھاء من الرسالة أيھما أقربالعودة من الخارج) أو       
  ستاذ األاب قسم العقاقير بشأن الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ مقبول أحمد مقبول ـ ـخطـ ٢٢

  ـ دة مصطفى على ــرفي/ نيةالصيدالالخاصة برف على رسالة الماجستير ـرغ بالقسم والمشــالمتف      
    ٠لمدة ستة أشھر أو مناقشة الرسالة أيھما أقربللمد لسيادتھا بالقسم  المعيدة      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ـالطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ مقبول أحمد مقبول ـ أست ىالموافقـــــــة علــ                 
  ـ دة مصطفى على ـرفي/ نيةالصيدالالخاصة برغ والمشرف على رسالة الماجستير ــالمتفر ـالعقاقي      
 ٠للمد لسيادتھا لمدة ستة أشھر أو مناقشة الرسالة أيھما أقرب العقاقيرقسم ب المعيدة      
  أحمد محمد زاھر شيخون  مد بعثة اإلشراف المشترك للسيد الصيدلى/ بشأن عقاقيرخطاب قسم الـ ٢٣
  ة أوبورن ـ بالواليات المتحدة ـعة اإلشراف المشترك بجامـو بعثـد بالقسم وعضـدرس المساعـالم      

  م  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الخامس  م٢٠٠٧/٢٠١٢األمريكية من الخطة الخمسية السادسة للبعثات       
    ٠م١/٧/٢٠١٤لمدة عام ثان إعتبارا من       

  



  
  ـ  ١٠ـ  

  
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  ر ـد زاھـد محمـأحم ى/ـد الصيدلـرك للسيــراف المشتـشة اإلـد بعثــم ىالموافقـــــــة علــ                 
  ة أوبورن ـ ـراف المشترك بجامعـة اإلشـو بعثـوعضعقاقير القسم شيخون ـ المـدرس المساعــد ب      
  ام ــللع م٢٠٠٧/٢٠١٢ات ـة للبعثـة السادسـة الخمسيـن الخطـة مـدة األمريكيــات المتحــواليـبال      
   ٠م١/٧/٢٠١٤م  لمدة عام ثان إعتبارا من ٢٠١١/٢٠١٢ الخامس      
  رغ ـستاذ المتفاألمقبول أحمد مقبول ـ  ور/ـد األستاذ الدكتـر السيـسف أنـبش عقاقيرم الـاب قسـخطـ ٢٤

  ا ــم وذلك طبق٢٠١٤الل شھر أبريل ـأيام خ عشرةدة ـإلى الواليات المتحدة األمريكية لمبالقسـم        
  اإلشراف المشترك لرسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ أحمد محمد زاھر شيخون  ـ لنظام       
    ٠المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك بأمريكا      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

   رـعقاقيالاذ ـول ـ أستـد مقبول أحمــمقب ر السيد األستاذ الدكتور/ــسف ىالموافقـــــــة علــ                 
  ا ــم وذلك طبق٢٠١٤ل ـر أبريـالل شھـدة تسعة أيام خـالمتفرغ إلى الواليات المتحدة األمريكية لم      
  لنظام اإلشراف المشترك لرسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ أحمد محمد زاھر شيخون  ـ       
   ٠عضو بعثة اإلشراف المشترك بأمريكاوعقاقير القسم المدرس المساعد ب      
   اذـم ـ أستـى إبراھيـد علــور/ السيــاذ الدكتـد األستــر السيــأن سفــم الصيدالنيات بشـاب قســخطـ ٢٥

  م ١٧/٣/٢٠١٤ إعتبارا من أسبوعينلمدة دالنيات المتفرغ إلى الواليات المتحدة األمريكية ـالصي      
  ة رك لرسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدـام اإلشراف المشتـليم العالى طبقا لنظعلى نفقة وزارة التع      
  اإلشراف المشترك  و بعثةـد بالقسم وعضــدرس المساعــ المن عبدالاله  ـورا حســالصيدالنية/ ن      
    ٠يةمريكالواليات المتحدة األببجامعة سينسيناتى       
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  سفر السيد األستاذ الدكتور/ السيد على إبراھيم ـ أستاذ الصيدالنيات  ىالموافقـــــــة علــ                 
  ة ـعلى نفق تاريـخ السفـرمن ارا ــإعتبام ـة أيـدة تسعـلمدة األمريكية ـرغ إلى الواليات المتحـالمتف      
  ة دـة بالسيـوراه الخاصـــدكتـالة الـرك لرســراف المشتـام اإلشـا لنظـــى طبقـالـم العــوزارة التعلي      

  راف ـة اإلشـو بعثـوعضالصيدالنيات قسم د بـــ المدرس المساعالصيدالنية/ نورا حسن عبدالاله        
    ٠يةمريكالواليات المتحدة األببجامعة سينسيناتى المشترك       

  درس ـر ـ المـدالجابـه عبـد خليفـى/ محمـد الصيدلـسيح الــأن منـم الكيمياء الطبية بشـاب قسـخطـ ٢٦
  ة ـة اليابانيـة الحكومـل على منحـه حاصـة لليابان حيث أن سيادتـازة دراسيـم أجـد بالقســالمساع      
      )MEXT  Scholarship  (Monbukagakusho)  for  ى ـول علــللحص) ٢٠١٤
  ة ــدرج
  ة ـة الحكومـوات على نفقـدة ثالثة سنــلم ة (كيمياء صيدلية طبية)ـالصيدليوم ـى العلـوراه فـالدكت      
  ٠م٢٠١٤اليابانية وذلك لمدة عام قابل للتجديد بمرتب إعتبارا من أبريل       
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  د ــدرس المساعـــ المالسيد الصيدلى/ محمد خليفه عبدالجابر منــح  ىالموافقـــــــة علــ                 
  ة اليابانية ـة الحكومـأجازة دراسية لليابان حيث أن سيادته حاصل على منح الكيمياء الطبية بقسم      
      )MEXT  Scholarship  (Monbukagakusho)  for  ى ـول علــللحص) ٢٠١٤
  ة ــدرج
  لمــدة ثالثة سنـوات على نفقـة الحكومـة  ة (كيمياء صيدلية طبية)ـوم الصيدليـى العلـوراه فـالدكت      
  ٠م٢٠١٤اليابانية وذلك لمدة عام قابل للتجديد بمرتب إعتبارا من أبريل       



  ـ  ١١ـ  
  الة ـة برسـة الخاصــم والمناقشــة الحكـن لجنـة مـى المقدمــر الجماعــة والتقريـر الفرديــالتقاريـ ٢٧

  ة ــل درجـدة (من الخارج) لنيــ المقيوسام محمد سامى أحمد دالنية/ الماجستير المقدمة من الصي      
  ٠(كيمياء تحليلية صيدلية) العلوم الصيدليةالماجستير فى       
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  كـم       الح اء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنةـــد اإلطــالع على ماجـبع                  
   المقيدة ـوسام محمد سامى أحمد المقدمة من الصيدالنية/ والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير         
  وكــذلك قرار  (كيمياء تحليلية صيدلية) العلوم الصيدليةل درجة الماجستير فى ـارج) لنيـ(من الخ        
  ـ يـوصى المجلس ة لجنة الدراسات العليا بالكليةوتوصي الصيدليةتحليلية الم الكيمياء مجلس قس        
  ٠(كيمياء تحليلية صيدلية)درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية  بمنح سيادتھا        
  دلة ـادة الصيـة مـأن تجزئـة (اإلكلينيكية) بشـدلة السريريـة الصيـالب دبلومـدم من طـب المقـالطلـ ٢٨

 ٠من يومين السريرية لثالثة أيام بدال      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

 ٠تجزئـة إمتحان مـادة الصيـدلة السريرية لثالثة أيام بدال من يومين ىالموافقـــــــة علــ                 
 منسق الجودة واإلمتحانات بشأن إعتماد كل من:ـ خطاب السيد األستاذ الدكتور/ـ ٢٩

    م٢٠١٣/٢٠١٤لينيكية للعام الجامعى ـ توصيف برنامج الصيدلة اإلك١      
  م ٢٠١٢/٢٠١٣ـ تقارير المراجعين الخارجيين لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  كــل مــن:ـ  تــم إعتمـاد                 
    م٢٠١٣/٢٠١٤ـ توصيف برنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ١      
  م ٢٠١٢/٢٠١٣ـ تقارير المراجعين الخارجيين لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢      
  ب المقدم من السيد الصيدلى/ زين العابدين حسيب محمدـأن الطلـاب قسم الكيمياء الطبية بشـخطـ ٣٠

   ٠فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم تعيينللـ المعيد بالقسم أحمد       
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  د ــ المعيأحمد ب محمد ـن حسيـن العابديـى/ زيـد الصيدلـالسي نـتعيي ىالموافقـــــــة علــ                 
  إن سيادته ملتزم ث ـحي الكيمياء الطبيةد بقسم ــدرس مساعـة مـفى وظيف ةـاء الطبيــقسم الكيميب      
   ٠يفية ولم يصدر ضده أية جزاءات تأديبيةبآداء واجباته الوظ      
  / عميد كلية الطب ـ جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة السيد األستاذ الدكتورالخطاب المقدم من ـ ٤٠

   متخصصة المستشفيات الجامعية بشأن مقترح قرار مجلس الجامعة والخاص بإنشاء أقسام علمية      
    ٠الصيدلة" أسوة بما ھو معمول به فى جميع جامعات مصربالكليات األخرى "الطب البيطرى و      
  القـــــــــــــــرار :ـ      

  الة فصل األقسام العلمية المشتركة بين كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى فى ـإستح        
  بيولوجى ـ أماكن لألقسام العلمية (الفارماكولوجى ـ الميكروويطالب المجلس بتحديد  ذا الوقتــھ      
 ٠الكيمياء الحيوية) وتجھيزھا من قبل إدارة الجامعة لكلية الصيدلة      

 
 ٠ھذا وقـد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليوم             

       رئيس المجلس     أمين المجلس                                                                            
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