
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٦٠٤إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (

  م١٦/٣/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 
    

م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ١٦/٣/٢٠١٤إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق       
ـ عميد ) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيـدان زيد إبرھيم ٦٠٤بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
 ـ األستاذ الدكتور/ محــــروس عثمـــان أحمــد            وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة١
  يـــل الكليــة لشئـون الدراسات العليا والبحوثوك     ـ     ،،      ،،    / حســـــن فرغلـــى عزقـــــل٢
  وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـــالب     ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضــل محمـــد٣
  ناعيـــةرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الص       ـ األستاذ الدكتور/ سيــــــــد محمـــــد أحمـــــد     ٤
  رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـــــة     ـ    ،،      ،،    / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ٥
  ــــــرـــــــرئيـــــس مجلــــــس قســـــــم العقــاقـي     األستاذ الدكتورة/ صفــــاء أحمــد المغـــازى ـ ٦
  رئيـــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية       د عبـدالــودود      ھنـــاء محمـ/   ،،      ،،       ـ٧
  القائـــم بأعمــال رئيــس مجلـس قســـم الكيميـاء     ــه         تــور/عــــالء عــرفـــات خليفــ السيـد الدك٨

  العضويـة الصيدلية                
  القائــم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـات        ـ السيدة الدكتورة/ جيھـان نبيــل حسـن فتيـح   ٩
  أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ        / أحمـــد السيــــد أبوطالبـ األستاذ الدكتور١٠
  متفرغأستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية ال        ىلحميـد نجيــب كفافـ    ،،      ،،    / عبـدا١١
  أستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــــــــرغ   ـ    ،،      ،،    / سيـــد إسماعيــــل محمــد        ١٢
  أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفــــــــــــــرغ    ـ األستاذ الدكتورة/ تھــانــى حســن الفحــام   ١٣
  أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ    سيــد إبراھيم عبدالرحمن         ـ األستاذ الدكتور/١٤
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ   ـ    ،،      ،،   / عبدالمعبود إسماعيل محمد         ١٥
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ      ـ    ،،      ،،    / جمـــــال أحمــــد صالــــح      ١٦
  أستـــــــــــاذ الكيميـــــاء الطبيـــــــة المتفــــــرغ      ـ األستاذ الدكتورة/ ناديـــة محمـــد محفـوظ١٧
  ـر ـــــــــــــــــــاقيـــــــــــاذ العقــــــــــــــأستــــــــــ      سلــــوى فـــاروق فـــرجـ   ،،     ،،     /  ١٨
  أستـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيـــــــــــــــة      ـ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـــد شيحــه١٩
  ــــرـــــــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــــــــأستـــــ      ىدسوق عــز الدين قاسمـ    ،،     ،،     /  ٢٠
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ    ـ السيدة الدكتورة/ ھـــــدى يوســف حســن  ٢١
  مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة   ــت حســن         ــ السيـد الدكتـور/  حســـــن رفع٢٢
  رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيــوط     د فريـــــد      ھانــــى محمـــــ،،     ،،     /    ـ ٢٣
  لألدوية بأسيــوط  T٣Aمـديـــر عـــام مصنـــع      / أسامـــه لطفـــى محمــــد        ،،     ،،        ـ ٢٤

  
ـدأ المجلـــس فـــى ى الالزم لصحــــة إنعقـاد المجلس ـ قــــد بــــــولتكامــــل العـــدد القانون      

  مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ



  ـ  ٢ـ  
  

  ٠م١٦/٢/٢٠١٤) المنعقدة بتاريخ ٦٠٣التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١
  القـــــــــــــــرار : ـ     

  ة ــد الكليــعمي ور/ـاذ الدكتـد األستـدم السيــة قـة الجلســـوفى بداي ٠ة ـالمصادقت ــتم               
  الصيدلية فى  ة أسيوط التاسع للعلومـر جامعـة المنظمة لمؤتمــللجنالشكــر س المجلس ـورئي      
  ٠إنجاح ھذا المؤتمرم وكل من ساھم فى ٢٠١٤مارس  ١٣ـ١٢ نالفترة م      
  ٠م١٦/٢/٢٠١٤) بتاريــخ ٦٠٣مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القــــــــــــــرار :ـ     
           ٠يذ القراراتفط المجلس علما وجارى تنـــأحي               

  م  للفرق [اإلعدادية ، ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  جــــاد نتائـــــإعتمـ  ٣
  ٠األولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة (حديث ـ قديم)]     
  ــــــــرار :ـالقــــــــ     

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤اد نتائج الفصل الدراسى األول للعام الجامعى ــإعتم مــت               
    ف  ـ عنـدى يوسـم مجـن الطالبة/ مريدم مـذر المقــالع أنـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ  ٤ 

  ل ـلتعدي راً ــوذلك نظادية بالفرقة اإلعدم ٢٠١٣/٢٠١٤ى األول للعام الجامعى ـل الدراســالفص     
  ف إلى  ـى سويـى ببنـالج الطبيعـة العـرة من كليــى بالقاھـالتنسيق الرئيس بـا من مكتـترشيحھ     
   ٠م٢٦/٢/٢٠١٤م بتاريخ ٢٠١٣/٢٠١٤  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  دى يوسف  ـ عن الفصل ـم مجـة/ مريـن الطالبـدم مــذر المقــالعـى علــ ةــــــــالموافق                
  لتعديل ترشيحھا  راً ــوذلك نظبالفرقة اإلعدادية م ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسى األول للعام الجامعى      
   ـ ن كلية العالج الطبيعى ببنى سويف إلى  كلية الصيدلةرة مالرئيسى بالقاھ من مكتب التنسيق     
 ٠م٢٦/٢/٢٠١٤م بتاريخ ٢٠١٣/٢٠١٤  ــة أسيوطجامع     
  ة بشأن العذر المقدم من الطالب/ بيشوى فلبس مونس فرج  ـ ـــرة شئون الطالب بالكليـــــمذكـ  ٥

     ق مكتب ـــلتحويله عن طري وذلك نظراً م ٢٠١٣/٢٠١٤ام ــــالمقيد بالفرقة اإلعدادية لھذا الع     
  خ ــبتاري  يطرى ـ جامعة سوھاج إلى  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوطالتنسيق من كلية الطب الب     
   ٠م١٠/٣/٢٠١٤     
  القــــــــــــــــــرار : ـ     

  المقيدالطالب/ بيشوى فلبس مونس فرج  ـ   نـدم مـذر المقــالععلـــى  ةــــــــالموافق                
  لتحويله عن طريـق مكتب التنسيق  وذلك نظراً م ٢٠١٣/٢٠١٤ذا العام ـاإلعدادية لھ ةـبالفرق      
   خــبتاري  وطـة أسيــدلة ـ جامعـة الصيـى كليـاج إلــة سوھــرى ـ جامعــب البيطــة الطـن كليـم     
   ٠م١٠/٣/٢٠١٤     
   ن الطالبة/ رسمية عادل أحمد الزغبىــــة بشأن العذر المقدم مــــرة شئون الطالب بالكليــــمذكـ ٦

   راً ـم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤ى ـــام الجامعـــل الدراسى األول للعـــ(سورية الجنسية) عن الفص    
  ٠م٣/٣/٢٠١٤لوصول ملف أوراقھا من إدارة الوافدين بجامعة أسيوط بتاريخ     
  القــــــــــــــــــرار :ـ    

  ة ــالبة/ رسمية عادل أحمد الزغبى (سورين الطـدم مـالعذر المقعلـــى  ةــــــــالموافق                
  ملف ولـلوص راً ـم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤عن الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  الجنسية)    
  ٠م٣/٣/٢٠١٤أوراقھا من إدارة الوافدين بجامعة أسيوط بتاريخ     



  
  ـ  ٣ـ  

  
  رتينا بدرت وليم ـ المعيدة بالقسم   د الصيدالنية/ ماــاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن قيــــخطـ  ٧

  :ـبإشــراف كــل مــن )ماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينيكيةالوذلك لنيل درجة      
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام١     

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                            
  ـــور / مصطفى عبدالرحمن سيدالسيــــــد الدكتـــ ـ٢     

 مدرس الصيدلة اإلكلينيكة                              
      القـــــــــــــــــــرار :ـ     

  علـــى قيــد الصيدالنيـة/ مارتينا بدرت وليـــم ـ المعيدة بقســم الصيدلة  ةــــــــالموافق                
  راف ـبإش )وم الصيدلية (صيدلة إكلينيكيةـى العلـــماجستير فاليل درجة ة وذلك لنـــــاإلكلينيكي      

  ٠المذكوره سابقا اللجنة      
  دة ـظ ـ المعيـم محمد عبدالحافـارة إبراھيـد الصيدالنية/ سـأن قيـم الصيدالنيات بشـاب قســـخطـ  ٨
  راف كل مـن:ـــات) بإشفى العلوم الصيدلية (صيدالني وذلك لنيل درجة الماجستير بالقسم     

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إحسان حافظ إبراھيم١     
  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                         

  تاذ الدكتورة/ سھير مصطفى الشنوانىـ السيدة األس٢     
  فرغأستاذ الصيدالنيات المت                                        

  يـــــد الدكتـــــــــور / أحمد شوقى محمد غانمـ الس٣     
  مدرس الصيدالنيــــــات                                        

  القـــــــــــــــرار :ـ       
   سمقــم محمد عبدالحافظ ـ المعيدة بد الصيدالنية/ سارة إبراھيـــقي ىالموافقـــــــة علــ                

  راف اللجنة ــفـــى العلوم الصيدلية (صيدالنيات) بإش وذلك لنيل درجة الماجستيرالصيدالنيات       
  ٠المذكوره سابقــــا      
  المعيدة بالقسم محمد ـ إسراء محمود مصطفى / قيد الصيدالنيةخطاب قسم الصيدالنيات بشأن ـ  ٩

  لية (صيدالنيات) بإشراف كل مــن:ـفى العلوم الصيد وذلك لنيل درجة الماجستير     
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس١     

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                                         
  ـ السيــــد األستاذ الدكتور/ جمال الدين عبدالفتاح الجندى٢     

  ذ الصيدالنيات المتفرغأستا                                         
  غريب محمد عبدالعالـ السيــــــد الدكتـــــــــور / ٣     

  مدرس الصيدالنيــــــات                                         
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  م ـدة بقســالمعيـ  محمدود مصطفى ـراء محمــإس/ د الصيدالنيةــقي ىالموافقـــــــة علــ               
  وم الصيدليــة (صيدالنيات) بإشراف اللجنة  ــفى العل وذلك لنيل درجة الماجستير الصيدالنيات       
  ٠المذكورة سابقــــا       
    لــد بالقسم وذلك لنيـاب قسم العقاقير بشأن قيد الصيدلى/ أيمن عاصم عبدالمنعم ـ المعيـــخطـ ١٠

  فى العلوم الصيدلية (عقاقير) بإشراف كل مــــن:ـ تيردرجة الماجس      



    
  ـ  ٤  ـ

  
        ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى١       

  أستــــاذ العقاقير المتفــــرغ                                        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ھناء محمد سيد٢       

           أستــــاذ العقاقير المتفــــرغ                                        
  مد السيد خالفـورة/ إيمان سيد أحـ السيــــــدة الدكتـــ٣       

  مــــدرس العقاقيــــــــــر                                        
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  وذلك  العقاقير قسمأيمن عاصم عبدالمنعم ـ المعيد بقيد الصيدلى/  ىعلــالموافقـــــــة                 
  ٠اللجنة المذكورة سابقا تير فى العلوم الصيدلية (عقاقير) بإشرافدرجة الماجس لنيل       
  رى يعقوب ـ ـل بشـدرو نبيـد الصيدلى/ أنــقي أنــالعضوية الصيدلية بشاب قسم الكيمياء ــخطـ ١١

  الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) ومـة الماجستير فى العلـل درجــلنيوذلك  مــد بالقسالمعي       
  راف كل مـــن:ـــــبإش       
  ور/ عالء عرفات خليفه حياــد الدكتـــ السي١       

  مساعد والقائم بأعمال  أستاذ                               
  الكيمياء العضوية الصيدلية س قسم رئيس مجل                          

  د الكتـــــور/ حجاج حسن محمدـــ السي٢       
  مدرس الكيمياء العضوية الصيدليـة                                   

  / بھاء جمال الدين محمدالسيــد الدكتــــورـ ٣       
  ةلصيدليكيمياء العضوية امدرس ال                                    

  القـــــــــــــــرار :ـ       
  د الصيدلـــى/ أندرو نبيل بشرى يعقوب ـ المعيد بقسم الكيمياء ـقيـ ىالموافقـــــــة علــ                

  ةـاء عضويـة (كيميــالصيدلي ومــر فى العلـة الماجستيــل درجــلنيوذلك  ةـة الصيدليـالعضوي       
  ٠راف اللجنة المذكورة سابقاـــصيدلية) بإش       
  المعيد  د الصيدلى/ محمد كمال سيد محمد ـــاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن قيــخطـ ١٢

  الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية) بإشراف  ومـة الماجستير فى العلـل درجـبالقسم وذلك لني       
  كل مـــن :ـ       
  تور/ عبدالحميد نجيب أحمدـ السيد األستاذ الدك١      

  أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ                            
  / عال إبراھيم عبدالرازقــدة الدكتـــــورة ـ السي٢      

  مدرس الكيمياء العضوية الصيدليـــة                             
  مدــور / حجاج حسن محـد الدكتــــــ السي٣      

  مدرس الكيمياء العضوية الصيدليـــة                              
  القـــــــــــــــرار :ـ       

   الكيمياء مــقسبد ــالمعي د ــد محمـد كمال سيـد الصيدلى/ محمــقي ىالموافقـــــــة علــ                
   ة (كيمياء عضويةـالصيدلي ومــر فى العلــية الماجستــل درجــوذلك لني ةــة الصيدليــالعضوي       
  ٠صيدلية) بإشراف اللجنة المذكورة سابقا       



  ـ  ٥ـ  
 

     ـ المعيد بالقسم  عمر محمد ياسراب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن قيد الصيدلى/ ـخطـ ١٣
  بإشراف كل من:ـ ية)وذلك لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدل      
  ورة / سامية جالل أحمـــــدـدة الدكتــ السي١      

  أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد                                  
  د الدكتــــور / حجاج حسن محمدـــ السي٢      

  ةمدرس الكيمياء العضوية الصيدلي                                  
  د الدكتــــور / بھاء جمال الدين محمدـــ السي٣      

  ةمدرس الكيمياء العضوية الصيدلي                                  
  ــرار :ــالقـــــــــــــ      

  الكيمياء العضوية قسم د بـعمر ـ المعي محمد ياسرد الصيدلى/ ــقي ىالموافقـــــــة علــ                
  رافـية) بإشوذلك لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلدلية الصي      
  ٠اللجنة المذكورة سابقــــــا       
  ر ـر عباس عامــى سميــد الصيدالنية/ نھــقي أنــالصيدلية بش تحليليةالاب قسم الكيمياء ــخطـ ١٤

  وم ــر فى العلــة الماجستيــل درجــلنيديم وذلك ان القـ(من الخارج) صيدالنية بمستشفى اإليم       
  بإشـــراف كــل مــن:ـ صيدلية) تحليليةالصيدلية (كيمياء        
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ جمال أحمد صالح١      

  المتفرغ الصيدلية تحليليةالأستاذ الكيمياء                            
  ركي/ يس محمد حسين تمورـ السيد األستاذ الدكت٢      

    أستاذ الكيمياء المتفرغ ـ كلية العلوم ـ جامعة أسيوط                           
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  قيد الصيدالنية/ نھى سمير عباس عامر ـ (من الخارج) صيدالنية  ىالموافقـــــــة علــ                
   تحليليةوم الصيدلية (كيمياء ــة الماجستير فى العلــل درجــلنيم وذلك بمستشفى اإليمان القدي      
  ٠بإشــــراف اللجنة المذكورة سابقــا صيدلية)      
   اتـد بركـى/ أحمـالصيدل دــأن قيـاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشـخطـ ١٥

   ة (فارماكولوجى)ـوم الصيدليــفى العل رــالماجستي ةـل درجــوذلك لنيإبراھيم ـ المعيد بالقسم       
  بإشـــراف كــل مــن :ـ       
  فكرى حسين عثمان ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  أستاذ الفارماكولوجى المتفرغ                            
  مصطفى محمود حمدى عبدالالهــور/ ــد الدكتــــ السي٢      

  أستاذ الفارماكولوجى المساعد                            
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  م ــقسد  بــم ـ المعيــاھيإبر اتـد بركــى/ أحمـالصيدل قيـــد السيــد ىالموافقـــــــة علــ                
  العلوم الصيدلية  فى الماجستيرل درجة ــوذلك لنيكلية الطب ـ جامعة أسيوط  الفارماكولوجى ـ      
  ٠بإشــــراف اللجنة المذكورة سابقــا (فارماكولوجى)      
  الصيدالنية/ سالى السيدة اب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن قيد ــخطـ ١٦

  ة وم الصيدليــوراه فى العلــة الدكتــل درجــم وذلك لنيــحليم ـ المدرس المساعد بالقس حمدى       
  بإشـــراف كــل مــن:ـ (فارماكولوجى)       



 
  ـ  ٦ـ  

  
  صفوت عبدالھادى منقورةـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  الفارماكولوجى ورئيس مجلس قسم أستاذ                           
   عبير محمد رشاد حسين /ةــورــالدكت ةدـــــ السي٢      

  الفارماكولوجى رسمد                           
  القــــــــــــــــرار :ـ      

   دــدرس المساعـة/ سالى حمدى حليم ـ المـالصيدالني السيـدة دــقي ىالموافقـــــــة علــ                
  وم ــة الدكتوراه فى العلــل درجــب ـ جامعة أسيوط وذلك لنيـى ـ كلية الطـقسم الفارماكولوجب       
  ٠بإشــــراف اللجنة المذكورة سابقــا يدلية (فارماكولوجى)الص       
  د الصيدلى/ محمد محمود عبد الجابر الوكيل ـقي الصيدلية بشأن تحليليةالخطاب قسم الكيمياء ـ ١٧
  تحليليةوم الصيدلية (كيمياء ـة الدكتوراه فى العلـل درجــد بالقسم وذلك لنيــدرس المساعـالم      
  إشـــراف كــل مــن :ـب صيدلية)      

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ ميشيل إيليا القمص ١      
  المتفرغ الصيدلية تحليليةالأستاذ الكيمياء                             

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ بيكيناز يوسف خشبة٢      
  المتفرغ الصيدلية تحليليةالأستاذ الكيمياء                             

  ــت حســن         ـحســـــن رفعــ السيــــد الدكتــــــور/ ٣      
   الصيدلية تحليليةالمدرس الكيمياء                             

  القــــــــــــــــرار :ـ      
  درس ـالمل ـ ـالصيدلى/ محمد محمود عبد الجابر الوكيالسيد د ــقي ىالموافقـــــــة علــ                

  ل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية ــوذلك لنيالصيدلية  تحليليةالالكيمياء د بقسم ــالمساع       
  ٠بإشــــراف اللجنة المذكورة سابقــا صيدلية) تحليلية(كيمياء        
  لخاصة بالسيد وان رسالة الدكتوراه اــل عنــد وتسجيــأن قيــلكيمياء الطبية بشاب قسم اــخطـ ١٨

   وراهـدكتة ـل درجــلني ذلكم وـد بالقســدرس المساعــ الم رـه عبدالجابـد خليفـمحم/ ىـالصيدل      
  وان:ـبعنــــــ )كيمياء صيدلية طبيةفى العلوم الصيدلية (الفلسفة       
  "تصميم وتشييد ودراسة كوامن أدوية جديدة ذات توصيل تفاضلى إلى المخ"      

“Design, Synthesis  and  Investigation of  New  prodrugs for specific  
  Delivery to the Brain” 

  بإشـــراف كــل مــن:ـ      
   حسن حسن فرجالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      

  لكيمياء الطبية المتفرغاأستاذ                              
  نادية محمد أحمد محفوظ ـ السيدة األستاذ الدكتورة/٢      

  لكيمياء الطبية المتفرغاأستاذ                             
  حســن          ھدى يوسف/ ةالدكتــــــور ةـ السيــــد٣      

  لكيمياء الطبية المساعد المتفرغاأستاذ                             
  
  



  ـ  ٧ـ  
  

  القــــــــــــــــرار :ـ      
  / ىالصيدلوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد ـل عنـد وتسجيــقي ىالموافقـــــــة علــ                
   وراهـدكتة ـل درجـلنيذلك ولكيمياء الطبية اقسم د بـاعدرس المســ الم محمد خليفه عبدالجابر      
  وان ــة المذكورة والعنــلجنبإشــــراف ال )كيمياء صيدلية طبيةوم الصيدلية (ــفى العلالفلسفة       
  ٠المذكور سابقـا      
  ل عنوان رسالة ـخطاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيـ ١٩

  م الكيمياء الحيوية  ـد بقسـالماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى/ مصطفى صبرى عبدهللا ـ المعي      
  ة الماجستير فى العلوم الصيدلية ـل درجـد لنيـر بأسيوط والمقيــة األزھـعبكلية الصيدلة ـ جام      
  بعنــــــوان:ـ (كيمياء حيوية)      
  ة"ـل الركبـاب مفاصــة بإلتھــة على العنايــة بيوكيميائيــ"دراس      

“Biochemical study on the management of knee osteoarthritis” 
  :ـنل مــبإشـــراف كــ      
  ورة/ أمانى أوسامه محمد ـــدة الدكتـــ السي١      

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطالمساعد الكيمياء الحيوية الطبية أستاذ                              
  على عبدالغنىأحمد السيــــد الدكتـــــور/ ـ ٢      

  أسيوطاألزھر بـ جامعة  الصيدلةـ كلية لمساعد االكيمياء الحيوية أستاذ                              
           ھشام حماده طهـ السيــــد الدكتــــــور/ ٣      

  أسيوطاألزھر بـ جامعة  الصيدلةالكيمياء الحيوية ـ كلية مدرس                              
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  ى/ ـد الصيدلـة بالسيــر الخاصـالة الماجستيـوان رســل عنــتسجي ىـالموافقـــــــة علـ                
  ر ــة األزھــم الكيمياء الحيوية  بكلية الصيدلة ـ جامعـد بقســدهللا ـ المعيـرى عبـى صبـمصطف      
  بإشــــراف اللجنة بأسيوط والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء حيوية)      

  ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقـا      
  الة ــوان رســل عنـتسجيأن ـوط بشـة أسيــب ـ جامعـة الطـم الفارماكولوجى ـ كليـاب قسـخطـ ٢٠ 

  م ـد بالقســدرس المساعــ الم نـرف آميـم أشـمرية/ ــالصيدالنيدة ـة بالسيـوراه الخاصــالدكت       
  بعنــــــوان:ـ فى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)الفلسفة  وراهدكتالمقيدة لنيل درجة و       
  كينات الطبيعية على مرض الزھايمر وخلل اإلدراك المصاحب ر مثبطات السيتوـة تأثيــ"دراس      

  "لداء السكرى النوع الثانى         
“Investigation of  the  influence of natural  cytokines  inhibitors on  
  Alzheimer’s  disease  and  cognitive  dysfunction  associated with  
  type  II  diabetes  mellitus” 

  بإشـــراف كــل مــن:ـ       
   عادل عبدالودود جمعهالدكتور/  األستاذ ـ السيد١       

  الفارماكولوجىأستاذ                              
    عبدالرحمنأحمد إنجى / ةلدكتــــورا ةـ السيـــد٢       

 الفارماكولوجى مدرس                             
 



 ـ  ٨ـ  
  
  القــــــــــــــــرار :ـ       

  الصيدالنية/ دة ـة بالسيـوراه الخاصــالة الدكتـوان رسـل عنـتسجي ىالموافقـــــــة علــ                
  وط ــة أسيــب ـ جامعـة الطـقسم الفارماكولوجى ـ كليس المساعد بمريم أشرف آمين ـ المدر        
  بإشــــراف اللجنة  فى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)الفلسفة  دكتوراهالمقيدة لنيل درجة و        
  ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقـا       
  صيدالنية/ أسماء محمد عبدالمطلب إلغاء قيد ال الصيدلية بشأن تحليليةالخطاب قسم الكيمياء ـ ٢١

   صيدلية) تحليليةوم الصيدلية (كيمياء ـر فى العلـة الماجستيــدرجل ــ(من الخارج) لني المقيدة      
  ٠وذلك لعدم جدية الطالبة      

  القــــــــــــــــرار :ـ      
   أسمــاء محمـد عبـدالمطلــب ـ المقيــدة إلغــاء قيـــد الصيدالنيــة/ ىالموافقـــــــة علــ                

  وذلك لعدم  صيدلية) تحليليةدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء (من الخارج) لنيل        
  ٠جدية الطالبة       
  ن ـادلة المقيديـادة الصيـالسض ــبعد ــاء قيــأن إلغـة بشـا بالكليـات العليـاب إدارة الدراسـخطـ ٢٢
  وم ـدادھم الرسـدم ســصيدلية وذلك لعالتكنولوجيا والالصيدلة السريرية (إكلينيكية)  ىبدبلوم       

  :ـوھم كالتالى م٢٠١٣/٢٠١٤الدراسية عن العام الجامعى       
    ـ دبلومة الصيدلة السريرية (إكلينيكية)١      

 الصيدالنية/ أمال حسنين فرغلى سلمان -١
 بدالموجودالصيدلى/ ضياء السيد محمد ع -٢
  مصطفى رفعت صادق محمد  الصيدلى/ -٣

  صيدليةالتكنولوجيا الـ دبلومة ٢      
 الصيدلى/ محمد الطماوى عبدالرحيم -١
  الصيدلى/ محمد مصطفى متولى سعيد -٢

  القــــــــــــــــرار :ـ      
  الصيدلة  بدبلومـى ادلة المقيدينـادة الصيـالس بعــض دــاء قيــإلغ ىالموافقـــــــة علــ                

  م الرسوم الدراسية عن العام ـصيدلية وذلك لعدم سدادھالا ـتكنولوجية (إكلينيكية) والالسريري       
  ٠م والمذكورين أعاله٢٠١٣/٢٠١٤ الجامعى       
  ح السيدة الصيدالنية/ سھام مينا أرمانيوس ـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن منـخطـ ٢٣
  إلى  ٣٠/٣/٢٠١٤ارا من ـور إعتبــة شھـدة ستـزوج لمـة الــازة لمرافقــجإم ـدة بالقســلمعيا      
  ٠الواليات المتحدة األمريكيةم والذى يعمل ب٣٠/٩/٢٠١٤     
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  م ـدة بقسـوس ـ المعيام مينا أرمانيـة/ سھـدة الصيدالنيـح السيـمن ىالموافقـــــــة علــ                
   ٣٠/٣/٢٠١٤أجازة لمرافقة الزوج لمدة ستة شھور إعتبارا من الكيمياء التحليلية الصيدلية       
  ٠الواليات المتحدة األمريكيةم والذى يعمل ب٣٠/٩/٢٠١٤إلى       
  المدرس  ر حامد ــت بكــور/ رفعـدم من السيد الدكتــب المقـالطلأن ـم العقاقير بشـاب قســخطـ ٢٤

  دة ـدة األمريكية وذلك لمـة والتى تعمل بالواليات المتحـة الزوجــم أجازة خاصة لمرافقـبالقس       
    ٠م٢٠١٣عام إعتبارا من أول أكتوبر        

  



  ـ  ٩ـ  
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  ٠لعــدم موافقــة مجلس القسم المختصالموافقـة عـــدم                 
  إسالم أحمد محمد العواد ـ  للسيد الصيدلى/د األجازة الدراسية ــم أنـاب قسم العقاقير بشــخطـ ٢٥

  ول على ـل للحصـل األجــى طويـرى األلمانـو البرنامج المصـوعض د بالقسمــالمدرس المساع      
  م (فى نطاق ٣٠/٩/٢٠١٤حتى  ١/٤/٢٠١٤دة ستة أشھر إعتبارا من ـا لمـوراه بألمانيـالدكت      
  ٠العام الرابع)      
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  إسالم أحمد محمد العواد ـ للسيد الصيدلى/ازة الدراسية ـجاإلمــد  ىالموافقـــــــة علــ                
  ول ـل للحصــل األجــو البرنامج المصرى األلمانى طويـوعض العقاقير المدرس المساعد بقسم      
  م٣٠/٩/٢٠١٤ى ــحت ١/٤/٢٠١٤ن ـارا مـر إعتبـة أشھــدة ستــا لمـوراه بألمانيــعلى الدكت      
  ٠(فى نطاق العام الرابع)      
  خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن مد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ وليد على ـ ٢٦

  ة من الھيئة ـ) المقدمGERLSو منحة (ــوعضد بالقسم ــر ـ المدرس المساعـالجاح محمود      
  دة ـ) لمMHESRم العالى (ـاون مع وزارة التعليـبالتع  )DAADادل العلمى (ـة للتبـاأللماني      
  م وذلك إلستكمال دراسة الدكتوراه بكلية العلوم ٣١/٣/٢٠١٥حتى  ١/٤/٢٠١٤من  يبدأعام       
  ٠(فى نطاق العام الرابع) ارالند ـ ألمانياجامعة ز IIIالطبيعية والتكنولوجيا       
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  الجاحر ـ  د اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ وليد على محمودــم ىالموافقـــــــة علــ                
  ) المقدمة من GERLSقسم الكيمياء العضوية الصيدلية وعضو منحة (د بــالمدرس المساع      
  )MHESRبالتعاون مع وزارة التعليم العالى (  )DAADادل العلمى (ــة األلمانية للتبـالھيئ      
  م وذلك إلستكمال دراسة الدكتوراه بكلية ٣١/٣/٢٠١٥حتى  ١/٤/٢٠١٤من  أدـبيام ـدة عـلم      

  ٠الرابع)(فى نطاق العام  جامعة زارالند ـ ألمانيا IIIالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا       
  للسيدة الصيدالنية/ عزة اإلجازة الدراسية د ـم الصيدلية بشأن تحليليةالاب قسم الكيمياء ــخطـ ٢٧

  ا والحاصلة على ـبألمانيازة الدراسية ـاإلج وـد بالقسم وعضـالمدرس المساعھشام منصور ـ       
  ام ـدة عـوراه لمــة الدكتـدرجول على ـل للحصــل األجـج المصرى األلمانى طويـة البرنامـمنح      
  اق ـن (فى نطــح والقوانيـب اللوائـم وذلك حس٣١/٣/٢٠١٥ى ـحت ١/٤/٢٠١٤ارا من ــإعتب      
  ٠نھاية العام الرابع وبداية العام الخامس)      
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  دة الصيدالنية/ عزة ھشام منصور ــللسية ـازة الدراسيـاإلجد ـــم ىالموافقـــــــة علــ                
  ا ـبألمانيازة الدراسية ــاإلج وــوعض ةــالصيدلي ةـتحليليالاء ـالكيمي مــد بقسـدرس المساعـالم      

  ل األجل للحصول على درجة الدكتوراه ـوالحاصلة على منحة البرنامج المصرى األلمانى طوي      
  ن ـح والقوانيــب اللوائـم وذلك حس٣١/٣/٢٠١٥ى ـحت ١/٤/٢٠١٤ ارا منــام إعتبـدة عــلم      
  ٠(فى نطاق نھاية العام الرابع وبداية العام الخامس)      
  مد بعثة اإلشراف المشترك للسيدة الصيدالنية/  الصيدلية بشأن تحليليةالخطاب قسم الكيمياء ـ ٢٨

  رك ـراف المشتـة اإلشــبعث وـلقسم وعضد باــدرس المساعـالممروة رفعت محمد الزھيرى ـ        
  م وذلك ١٦/٨/٢٠١٤ى ـحت ١٧/٦/٢٠١٤ارا من ـب إعتبـدون مرتـن بـدة شھريـا لمـبالنمس       
  ع المادة العلمية الخاصةـى الخاص برسالتھا وتجميـحتى تتمكن من اإلنتھاء من الجزء العمل       
    ٠نينبرسالة الدكتوراه وحسب اللوائح والقوا       



  ـ  ١٠ـ  
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  ت ــروة رفعـرك للسيدة الصيدالنية/ مـراف المشتـة اإلشــبعث مــد ىالموافقـــــــة علــ                
  رافـة اإلشـبعث وـوعضالصيدلية  تحليليةالالكيمياء المدرس المساعد بقسم محمد الزھيرى ـ       
  م ١٦/٨/٢٠١٤حتى  ١٧/٦/٢٠١٤ا لمدة شھرين بدون مرتب إعتبارا من ـنمسرك بالـالمشت      
  ة ـادة العلميـع المـاص برسالتھا وتجميـزء العملى الخـاء من الجـن من اإلنتھـوذلك حتى تتمك      
  ٠الخاصة برسالة الدكتوراه وحسب اللوائح والقوانين      
  اذ ــ األستمحمد  ور/ عصام الدين محمدـد الدكتـية الســأن إضافــاب قسم الصيدالنيات بشـخطـ ٢٩

  وط إلىـى بأسيـر الجامعـب األزھــالجلدية والتناسلية بمستشفى ط راضـاألم مـد بقسـالمساع      
  ل ـل (من الخارج) لنيـة اإلشراف الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد شريف صديق ـ المسجــلجن      

  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ م الصيدلية (صيدالنيات)الدكتوراه فى العلو ةـدرج      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد  ١      

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                             
  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ منى مصطفى المھدى٢      

   الصيدالنياتمدرس                             
  محمد  عصام الدين محمدالسيـــد الدكتــــور/ ـ ٣      
  الجلدية والتناسلية  األمراض األستاذ المساعد بقسم        

  أسيوطبمستشفى طب األزھر الجامعى ـ فرع                               
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  اذ ـــ األست محمـد دـن محمـام الديـور/ عصــتد الدكــة السيــافـإض ىالموافقـــــــة علــ                
  ر الجامعى بأسيوط إلى ــب األزھـى طــالجلدية والتناسلية بمستشف راضــاألم د بقسمـالمساع      
  ل ـراف الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد شريف صديق ـ المسجل (من الخارج) لنيــة اإلشـلجن      
  ٠االمذكورة سابقــراف اللجنة ــبإش الصيدلية (صيدالنيات) ة الدكتوراه فى العلومـدرج      
  سفر السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس ـ األستاذ  اب قسم الصيدالنيات بشأنـخطـ ٣٠

  ام ــا لنظــم وذلك طبق٢٠١٤و ـر مايـالل شھـا خـكا بأمريـة فالدلفيـم إلى جامعـرغ بالقسـالمتف      
  المدرس مريم فوزى بشرى ـ  /نيةالصيدال ةلسيدة على اـرك حيث أنھا مشرفـمشتراف الـاإلش      
  ٠وعضو بعثة اإلشراف المشترك بأمريكا المساعد بالقسم      
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  ذان شوقـى طـوس ـ أستـاوزـورة/ سـاذ الدكتـدة األستـر السيــسف ىالموافقـــــــة علــ                
  م وذلك طبقا لنظام ٢٠١٤الل شھر مايو ـا خـكا بأمريـإلى جامعة فالدلفيالمتفرغ  الصيدالنيات      

  المدرس مريم فوزى بشرى ـ  /نيةالصيدال ةلسيدة على اـرك حيث أنھا مشرفـراف المشتـاإلش      
  ٠وعضو بعثة اإلشراف المشترك بأمريكا الصيدالنيات قسمالمساعد ب      
  ور/ حجاج حسن ـذر المقدم من السيد الدكتـاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن العـخطـ ٣١

  ى ـــإل ١/١٠/٢٠١٣ نــة مــن الكليـه عــإنقطاعرة ــفتار ــم وإعتبــبالقس درسـد ـ المــمحم       
  ٠م أجازة خاصة (بدون مرتب)٣١/١/٢٠١٤      
  القــــــــــــــــرار :ـ      

   ن محمد ـ المدرسـاج حسـور/ حجـد الدكتـدم من السيـذر المقـالع ىالموافقـــــــة علــ                
  إلى  ١/١٠/٢٠١٣ إنقطاعـه عن الكليـة منرة ـفتوإعتبـار  ة الصيدليةـالكيمياء العضوي بقسم      
    ٠م أجازة خاصة (بدون مرتب)٣١/١/٢٠١٤      



  ـ  ١١ـ  
  

  بھاء جمال الدين محمد السيد الدكتور/ إعتذار ء العضوية الصيدلية بشأن خطاب قسم الكيمياـ ٣٢
  ة بالصيدالنية/ أمنية ـر الخاصـراف على رسالة الماجستيـعن اإلشدرس بالقسم ــ الميوسف        
  لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء جابر أحمد مجاھد ـ المقيدة (من الخارج)        

  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ ية)عضوية صيدل      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ عبدالحميد نجيب كفافى   ١      

  المتفرغ الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ                             
  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ عال إبراھيم عبدالرازق٢      

  اء العضوية الصيدليةالكيميمدرس                             
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  بھاء جمال الدين محمد يوسف ـ المدرس د الدكتور/ ـالسيذار ـإعت ىالموافقـــــــة علــ                
  عن اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ قسم الكيمياء العضوية الصيدلية ب       
  ة ـوم الصيدليـة الماجستير فى العلـل درجــلنير أحمد مجاھد ـ المقيدة (من الخارج) أمنية جاب       
 ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقــا ية)(كيمياء عضوية صيدل       
  حنان  إعتذار السيدة الدكتورة/ خطاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأنـ ٣٣

   /بالصيدلىالخاصة  وراهـالة الدكتـراف على رسـة اإلشـلجن من مـبالقسدرس ـالمسيد محمد ـ       
   )فارماكولوجى( فى العلوم الصيدلية الدكتوراهلنيل درجة فھمى محمد الواسعى (من الخارج)       
  دال من سيادتھا إلى لجنة ـب المدرس بالقسمـ ة/ رشا بخيت عبداللطيف كتوردال ةوإضافة السيد      
   مـراف بالقسـى فى اإلشـق الداخلـاء على التنسيـبالصيدلى المذكور وذلك بن شراف الخاصةاإل      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ      
  ظاھر عبدالأحمد عثمان ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  لفارماكولوجىاأستاذ                             
  عبداللطيف رشا بخيتـ السيـــدة الدكتــــورة/ ٢      

  لفارماكولوجىامدرس                             
  القــــــــــــــــرار :ـ      

   مـقسدرس بـد ـ المـد محمــان سيــحن ورة/ــدة الدكتـذار السيــإعت ىالموافقـــــــة علــ                
   وراهــالة الدكتـى رسـراف علــشة اإلــلجن من وطـة أسيـب ـ جامعـة الطـى ـ كليـالفارماكولوج      
  وم ـفى العل وراهـالدكتة ـل درجــلنيى (من الخارج) ــد الواسعـى محمـفھم /بالصيدلىة ـالخاص      
   قسمالمدرس بـ ة/ رشا بخيت عبداللطيف كتوردال ةوإضافة السيد) ، فارماكولوجى( الصيدلية      
  ا إلى لجنة اإلشراف الخاصةـدال من سيادتھــبوط ـة أسيـعب ـ جامــة الطـالفارماكولوجى ـ كلي      
  كلية  الفارماكولوجى ـ قسمـراف ببالصيدلى المذكور وذلك بناء على التنسيق الداخلى فى اإلش      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقــاوالطب ـ جامعة أسيوط       
  درس ـم محمود ـ المـورة/ إيمان عبدالرحيـدكتدة الـذار السيـأن إعتـر بشـم العقاقيـاب قســخطـ ٣٤

  روس ـروة محـة/ مـدة الصيدالنيـة بالسيـر الخاصـراف على رسالة الماجستيـبالقسم عن اإلش      
  را ــة (عقاقير) نظـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيـل درجــم وذلك لنيـدة بالقسـد ـ المعيـمحم      
  ة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى ـ ـوإضاف ة الزوجـلمرافقا على إجازة ـلحصولھ      
  ورةـراف الخاصة بالصيدالنية المذكـة اإلشـدال من سيادتھا إلى لجنــاألستاذ المتفرغ بالقسم ب      
    وتصبح اللجنة كالتالى:ـ      



  
  ـ  ١٢ـ  

  
   حمن علىـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عبدالر١      

  المتفرغ رـلعقاقياأستاذ                             
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنوانى٢      

  المتفرغ رـلعقاقيأستاذ ا                            
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ عز الدين قاسم دسوقى٣      

   رـلعقاقيأستاذ ا                            
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  درس ـود ـ المــم محمـان عبدالرحيـيمورة/ إـدة الدكتـذار السيـإعت ىالموافقـــــــة علــ                
  روة ــة/ مـيدة الصيدالنـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـراف على رســعن اإلش رـلعقاقياقسم ب      
  وم الصيدلية ـر فى العلـة الماجستيــل درجــوذلك لني رـلعقاقيا مقسدة بـد ـ المعيـمحروس محم      
  ة السيد األستاذ الدكتور/ محمد ــوإضاف زوجـة الـازة لمرافقـ(عقاقير) نظرا لحصولھا على إج      
  ة ــراف الخاصـة اإلشـى لجنـا إلـن سيادتھـدال مــرغ بـالمتف رـلعقاقيااذ ـى ـ أستـد الشنوانـأحم      
  ٠وبإشــراف اللجنة المذكورة سابقــا بالصيدالنية المذكورة      
    دة ـة بالسيـوراه الخاصــم رسالة الدكتـص وتقييـة فحـل لجنـأن تشكيـبشاب قسم العقاقير ـخطـ ٣٥

  ة ـول على درجـالصيدالنية/ لورين جمال جبرائيل ـ المدرس المساعد بالقسم والمسجلة للحص      
    وتصبح اللجنة كالتالى:ـ )عقاقيرراه فى العلوم الصيدلية (الدكتو      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ السيد على حسن أبوطبل١      

  (ممتحنا خارجيا)   كلية الصيدلة ـ جامعة القاھرةبالمتفرغ  العقاقير أستاذ                            
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد صالح كامل ٢      

  (ممتحنا خارجيا)       كلية الصيدلة ـ جامعة المنياب العقاقير أستاذ          
    ـ السيد األستاذ الدكتور/ داود ونيس بشاى٣      

          (مشرفــــا)        كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوطب المتفرغ لعقاقيرأستاذ ا                            
  تورة/ عفاف محمد عبدالباقى ـ السيدة األستاذ الدك٤      

  (مشرفــــا)        كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوطب المتفرغ لعقاقيرأستاذ ا                            
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ سمير أنيس روس٥      

               (مشرفــــا) الواليات المتحدة األمريكيةبلعقاقير بجامعة ميسيسيبى أستاذ ا                            
    ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد محرم٦      

    (مشرفــــا)                     أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم ـ جامعة أسيوط                            
  ت ــا قامـا بأنھـعلم مــع اإلكتفــاء بمن يتواجـد من السادة األساتذة المشرفين حال المناقشة ،      
  لةـور بمجــث منشـــا بحــم ولھــس القســام مجلــأمة ــة علميــشقنامت اــالث حلقــثبعمــــل       
     )Natural Product Communications (  
  القــــــــــــــــرار :ـ      

 دة ـة بالسيــم رسالة الدكتوراه الخاصـص وتقييـة فحـل لجنــتشكي ىقـــــــة علــالمواف                
 والمسجلة للحصول على  العقاقيرد بقسم ـالصيدالنية/ لورين جمال جبرائيل ـ المدرس المساع      

    ٠) وبإشــراف اللجنة المذكورة سابقــاعقاقيردرجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (       
  

حد
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  ـ  ١٣  ـ
 

      ة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير ـل لجنـأن تشكيـة بشـاب قسم الصيدلة الصناعيـخطـ ٣٦
  ة ـل درجـلة لنيـم والمسجـدة بالقسـروة جالل مصطفى النجار ـ المعيـة/ مـة بالصيدالنيـالخاص      
  ة كالتالى:ـوتصبح اللجن الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ حسين عثمان عمار١      

  (ممتحنا خارجيا)   صيدالنيات سابقارئيس المركز القومى للبحوث شعبة ال                            
  روس عثمـان أحمد      محــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢       
  (ممتحنا داخيا)      تمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجأستاذ و            

        ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد السيد أبوطالب٣       
  (مشرفــــا)        أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ            

        ـ السيد األستاذ الدكتور/ على عبدالظاھر عبدالرحمن٤       
      (مشرفــــا)        أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ            
        ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ إيمان مصطفى سامى ٥       
  (مشرفــــا)          أستاذ الصيدلة الصناعية             

  مع اإلكتفاء بمن يتواجد من السادة األساتذة المشرفين حال المناقشة ، علما بأن الطالبة قامت        
  ٠بنشر بحث فى موضوع الرسالةبعمل ثالث حلقات نقاشية وقامت        
  القــــــــــــــــرار :ـ      

  ة على رسالة الماجستير الخاصة ـم والمناقشـة الحكــل لجنــتشكي ىالموافقـــــــة علــ                
  ل ــوالمسجلة لني الصيدلة الصناعية قسمدة بـة جالل مصطفى النجار ـ المعيبالصيدالنية/ مرو       

  ٠وبإشــراف اللجنة المذكورة سابقـا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)       
 جداول إمتحانات الدراسات العليا:ــ ٣٧

  ـ التكنولوجيا الصيدلية) ـ الدبلومات (الصيدلة السريرية١      
  ـ ماجستير (مقررات عامة ، مقررات خاصة) ٢      
    ـ الدكتوراه٣      
  لقــــــــــــــــرار :ـا      

  ٠جداول إمتحانات الدراسات العلياإعتمـــــاد                 
  أن اإللتماسات المقدمة من السادة الصيادلة المقيدين ـرة إدارة الدراسات العليا بالكلية بشـمذكـ ٣٨

  لكل من:ـ  لدبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية)      
  عبدالمحسن جاد المولى ى/ أحمدـدلــ الصي١      
  إسراء عادل شحاته عطا  /نيةـ الصيدال٢      
  أسماء سمير يونس محمد/ـ الصيدالنية٣      
  الشيماء طه أحمد صالح الدين فضل /ـ الصيدالنية٤      
  ه ضمرانىالعبدال أمانى عبدهللا /ـ الصيدالنية٥      
  محمد مجدى أحمد خلف ى/ـدلــ الصي٦      
  مروة محمد سعد الدين عبدهللا /الصيدالنية ـ٧      
  القــــــــــــــــرار :ـ      

    ٠اإللتماساتإعتمـــــاد نتيجة                 
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  ـ  ١٤ـ  

  
  الة ـة برسـة الخاصـم والمناقشـة الحكـة من لجنـى المقدمـر الجماعـة والتقريـر الفرديـالتقاريـ ٣٩

  اء ـكيميالم ـد بقسـود ـ المعيـد محمـن محمـلسيد الصيدلى/ عبدالرحمر المقدمة من اـالماجستي      
  كيمياء عضوية ( ةـوم الصيدليـالعلر فى ـة الماجستيـل درجـلنيل ـوالمسجصيدلية الة ـعضويال      
  ٠)صيدلية       

  القــــــــــــــــرار :ـ      
   ةـة من لجنـى المقدمـر الجماعـة والتقريـارير الفردياء بالتقـــد اإلطــالع على ماجـبع                  
  السيد الصيدلى/ عبدالرحمن محمد المقدمة من ر ـوالمناقشة الخاصة برسالة الماجستيالحكـم         
  العلوم ل درجة الماجستير فى ـلنيوالمسجل صيدلية العضوية الكيمياء المحمود ـ المعيد بقسم         
   الصيدلية العضويـةاء ـم الكيميكيمياء عضوية صيدلية) وكــذلك قـرار مجلـس قسـ( الصيدلية        
  ة الماجستير فى ـدرج ـ يـوصـى المجلس بمنـح سيادتـه وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية        
  ٠صيدلية) عضوية(كيمياء العلـوم الصيدلية         
  ان ــإيم /ةورـذ الدكتـااألست ةدـالسيدم من ــب المقـلطلأن اـم الصيدلة الصناعية بشـاب قسـخطـ ٤٠

  نــداء مــب إبتـدون مرتــة بـازة خاصـى إجـول علــم للحصـاذ بالقسـى ـ األستـى سامـمصطف      
  ٠م٢٠/٣/٢٠١٤     
  القــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠اإلجازة الخاصة يعــــاد إلى مجلس القسم إلستكمال إجراءات طلب                
    ٠م)٢٠١٤مارس  ١٣ـ١٢ة (للعلوم الصيدليى التاسع جامـعة أسيوط الدول توصيات مـؤتمرـ ٤١
  القــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠س علمـــاــأحيـــط المجل                
 
 ٠فـس اليومى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نـذا وقـد إنتھــھ               

       أمين المجلس                                                               رئيس المجلس                  

  

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

  


