
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــــــــــر
  )٦٠٥إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (

  م٢٠/٤/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 
    

م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ٢٠/٤/٢٠١٤إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق       
ـ عميد مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيـدان زيد إبرھيم ) بمقر ٦٠٥بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
 ـ األستاذ الدكتور/ محــــروس عثمـــان أحمــد           وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة١
  وثـــلشئـون الدراسات العليا والبح ل الكليــةوكي     ـ     ،،      ،،   / حســـــن فرغلـــى عزقـــــل٢
  وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـــالب   ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضــل محمـــد٣
  رئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيـــة      / سيــــــــد محمـــــد أحمـــــد     ،،      ،،        ـ ٤
  رئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـــــة     ،،      ،،    / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ    ـ٥
  ــــــرـــــــرئيـــــس مجلــــــس قســـــــم العقــاقـي   األستاذ الدكتورة/ صفــــاء أحمــد المغـــازى  ـ ٦
  القائـــم بأعمــال رئيــس مجلـس قســـم الكيميـاء      ه ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خليفـــ٧
  العضويـة الصيدلية                  
  القائــم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـات    جيھـان نبيــل حسـن فتيـحـ السيدة الدكتورة/ ٨
  ناعيـــــة المتفــــرغأستــــــــــــاذ الصيـــدلة الص      / أحمـــد السيــــد أبوطالب  ـ األستاذ الدكتور٩
  أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ      ـ    ،،      ،،    / عبـدالحميـد نجيــب كفافى١٠
  ــــرغـــأستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــ  ـ    ،،      ،،    / سيـــد إسماعيــــل محمــد       ١١
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ ،   / عبدالمعبود إسماعيل محمد         ـ    ،،      ،١٢
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ   ـ    ،،      ،،    / جمـــــال أحمــــد صالــــح        ١٣
  ـر ــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــستــــــــــأ       سلــــوى فـــاروق فـــرجـ   ،،     ،،     /  ١٤
  أستـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيـــــــــــــــة     ـ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـــد شيحــه١٥
  ــــــرـــــــــــــــــــعقـــــاقيـــــــــــــاذ الــــــأستـــــ     عــز الدين قاسم دسوقىـ    ،،     ،،     /  ١٦
  أستـــــاذ الكيميـــــاء الطبيــة المساعــد المتفرغ       ـ السيدة الدكتورة/ ھـــــدى يوســف حســن١٧
  مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة      ــت حســنــ السيـد الدكتـور/  حســـــن رفع١٨
  رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيــوط   ھانــــى محمـــــد فريـــــد      /      ،،     ،،   ـ ١٩
  لألدوية بأسيــوط  T٣Aمـديـــر عـــام مصنـــع    / أسامـــه لطفـــى محمــــد        ،،     ،،        ـ ٢٠

  :ـعن الحضــورت ذرـإعتوقــد        
  رئيـــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية        مـد عبـدالــودود    ھنـاء محـ األستاذ الدكتورة/ ١

  :ـ  نـكــل م عن الحضــور تغيبوقــد        
  أستــــــــــــاذ الصيــدالنـيـــــات المتفــــــــــــــرغ            تھــانــى حســن الفحــام /ـ األستاذ الدكتورة١
  أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ     ـد إبراھيم عبدالرحمن        ـ األستاذ الدكتور/ سيـ٢
  

  ى ـــــد بـــدأ المجلس فــــس ـ قـاد المجلــــة إنعقــــى الالزم لصحـــــدد القانونـــولتكامــــل العــ    
  مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ



  
  

  ـ  ٢ـ  
  

  ٠م١٦/٣/٢٠١٤) المنعقدة بتاريخ ٦٠٤على محضر الجلسة السابقة رقم ( التصديقـ  ١
  القـــــــــــــــرار : ـ     

  ور/ عميـد الكليــة ــــــوفى بدايـــة الجلسـة قــدم السيـد األستاذ الدكت ٠تمــت المصادقـة                
  ٠م عيد شم النسيموقدالتھنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد و ورئيـس المجلس      

  الطبية والصيدلية"  ة أسيوط فى مجال "العلومــازوا بجوائز جامعـدم التھنئة بالذين فــا قــكم   
  وھم:ـم ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعى       
  جائزة  اء التحليلية الصيدلية المتفرغأستاذ الكيمي ـد صالــح ال أحمجمالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ١      
  ٠الجامعة التقديرية          
  ٠جائزة الجامعة التشجيعية اتمدرس الصيدالنيـ  / محمود فھمى على الصبحىالدكتور السيدـ ٢      
  جائزة الجامعة ألحسن رسالة  مدرس الصيدلة الصناعيةـ  توفيقمحمد ھشام / ورـالدكتـ السيدـ ٣      

   ٠علمية (دكتوراه)          
  جائـزة  مساعد الكيمياء العضوية الصيدليةـ مدرس ر فنجرى محمد ـعنب/ ةـالنية الصيددــالسيـ ٤      

   ٠الجامعة ألحسن رسالة علمية (ماجستير)          
  درس الصيدالنياتـدى ـ مــمصطفى المھى ـورة/ منــدة الدكتـار السيــدم التھنئة إلختيــا قــكم   

  أسيـوط وتكريمھا فى إطـار إحتفاالت ة ــستوى محافظة على مـا كشخصية عامــار سيادتھـإلختي       
   ٠ة المصرية على مستوى الجمھوريةأالھيئة العامة لقصور الثقافة بيوم المر       

  رغ المتفستاذ الكيمياء الطبية أ كمـا قـدم الشكر للسيدة األستاذ الدكتورة/ نادية محمد محفوظ ـ 
   ٠جلسبالم اإلنتھاء فترة عضوية سيادتھ       
 ٠قــــــدوام التوفي مــــــا لسيادتھــــــمتمني            

  ٠م١٦/٣/٢٠١٤) بتاريــخ ٦٠٤مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢
  القــــــــــــــرار :ـ     

         ٠أحيـــط المجلس علما وجارى تنفيذ القرارات               
   الةـوان رسـر عنـتغييأن ـبشم ١٢/٤/٢٠١٤فى  رــس الكلية بالتمريـــر مجلراــق على قــالتصديـ  ٣

  الصيدلة الصناعيةقسم دة بـجالل مصطفى النجار ـ المعي روةــم ة بالصيدالنية/ـر الخاصـماجستيال     
  تقييم وصياغة عقار ھيدروكلوريد الفيراباميل فى أشكال صيدلية معينه"ن:ـ "ـــــم     

“Formulation   and   evaluation   of   verapamil   hydrochloride   in  
   certain   dosage   forms” 

  إلــــــى:ـ    
  "تقييم وصياغة عقار ھيدروكلوريد الفيراباميل فى صورة اقراص وأغشية فمية الصقة"    

“Formulation    and    evaluation    of    verapamil    hydrochloride    
  buccoadhesive tablets and films”    

   ٠علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ٠تــــم التصديـــق               
  
  



  
  ـ  ٣ـ  

  
  المقيدةمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من الطالبة/ ھديل محمود محمود عباس ـ ـ  ٤

  ى ـام الجامعـلعلى ــى الثانــل الدراســن الفصـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ام ــذا العــة لھــة اإلعداديــالفرقب     
  العالج من كلية للقبول بالجامعات  عن طريق مكتب التنسيق اوذلك نظرا لتحويلھ م٢٠١٣/٢٠١٤     
  الدراسة بالفرقة اإلعدادية  على أن تبدأ فى وطـة أسيــإلى  كلية الصيدلة ـ جامعرة ـالطبيعى بالقاھ     
    ٠م٢٠١٤/٢٠١٥ إعتبارا من العام الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  دة ـل محمود محمود عباس  ـ المقيــدم من الطالبة/ ھديــذر المقــالععلـــى  ةــــــــالموافق                
  ى ــام الجامعــلعلى ـى الثانـل الدراســن الفصـم ع٢٠١٣/٢٠١٤ام ـــذا العــة لھـة اإلعداديــبالفرق     
  ة ـمن كليات ــول بالجامعـللقب قـب التنسيــق مكتـن طريـع اـرا لتحويلھـوذلك نظ م٢٠١٣/٢٠١٤     
  دأ فى الدراسة بالفرقة ـعلى أن تب وطــة أسيــإلى  كلية الصيدلة ـ جامعرة ــالج الطبيعى بالقاھــالع     
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥ اإلعدادية إعتبارا من العام الجامعى      
   أحمد مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن العذر المقدم من شقيق وولى أمر الطالبة/ منار إسماعيلـ  ٥

  م عن الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠١٣/٢٠١٤ذا العام ــة لھــدة بالفرقة الثالثـإسماعيل  ـ المقي     
  را لتعرضھا لحادث العام السابق ومرورھا بظروف إجتماعية ــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى      
  ٠وصحية صعبة     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة/ منار إسماعيل أحمد ـى أمر الطالبـق وولــدم من شقيــذر المقــالععلـــى  ةــــــــالموافق                
   ام ــم عن الفصل الدراسى الثانى للع٢٠١٣/٢٠١٤فرقة الثالثة لھذا العام دة بالــإسماعيل  ـ المقي      
  إجتماعية  م وذلك نظرا لتعرضھا لحادث العام السابق ومرورھا بظروف٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى       
  ٠وصحية صعبة      
   مقيدين بالفصولوالاه ـن أدنـالب المذكوريـد الطــد قيــأن تجميـالب بالكلية بشــرة شئون الطــمذكـ  ٦

    ى ــام الجامعــلعل دلة اإلكلينيكيةـج الصيـبرنام ىـم فـل منھــم كـــن أســة قريــة الموضحـــالدراسي     
  ة ـروف خاصــم لظ٢٠١٣/٢٠١٤م عن الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى ٢٠١٣/٢٠١٤     
 م:ـــــــــوھ     

  )٤الفصل رقم (  على               ـ  الطالب/ أحمد محمد شعبان ١    
  )٦الفصل رقم (  ،،    / عبد الرحمن محمد عبد الرحيم        ـ  ٢    

  )٦الفصل رقم (      / عبد الرحمن عبد الناصر محمد  ،،       ـ ٣    
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  مقيدين بالفصول الدراسية وال الهــأع ب المذكوريند الطالــتجميد قيعلـــى  ةــــــــالموافق                
  م عن ٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعى ل ج الصيدلة اإلكلينيكيةـبرنام الموضحة قرين أسم كل منھم فى     
  م لظروف خاصة٢٠١٣/٢٠١٤الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى      

  طالب الكلية بعض تيجة اإللتماسات المقدمة من اد نــأن إعتمــة بشـالب بالكليـون الطـرة شئــمذكـ  ٧ 
  ام الجامعى ـى األول للعـل الدراســلفصل ج الصيدلة اإلكلينيكيةـة وبرنامـوم الصيدليــج العلــلبرنام      
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤     

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠اتــة اإللتماســنتيج ادــإعتمتــــــم                 

  



  
  ـ  ٤ـ  

  
  صيدالنية ـ م يوسف شاھين ــري /ةـنيد الصيدالــأن قيـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشــخطـ  ٨

  وم الصيدلية (كيمياء تحليلية ــوراه فى العلــة الدكتــل درجــنيل (من الخارج) ز بحوث الدواءـبمرك     
  بإشــراف كل مــن:ـ صيدلية)     
  ستاذ الدكتورة/ فردوس عبدالفتاح محمدـ السيدة األ١     

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدليةأستاذ                             
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ بيكيناز يوسف خشبة٢     

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدليةأستاذ                             
  :ـ القــــــــــــــــــرار     

   صيدالنية بمركز بحوث الدواءـ ريم يوسف شاھين  /نيةقيد الصيدال علـــى ةــــــــالموافق                
  راف اللجنة ـبإشـ صيدلية) نيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليليةل (من الخارج)     
  ٠سابقا ةالمذكور     
  وان رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ مروة ـل عنــقسم العقاقير بشأن تسجي ابــخطـ  ٩

  )عقاقيرفى العلوم الصيدلية ( الماجستيرل درجة ـنيد ـ المعيدة بالقسم والمقيدة لــروس محمــمح      
  بعنـــــوان :ـ      
  ع للعائلة البقولية (القرنية)دا) التابــا البيـــاكاشيــدا (د ھيربيا البيــة عقاقيرية لنبات فايـــ"دراس     

  ٠المنزرع فى مصـــر "       
"A Pharmacognostical  study  of  Faidherbia   albida  (Del.)  A.Chev. 
  (Acacia  albida  (Del.)  family : Fabaceae  cultivated  in Egypt ." 

  ل مــن:ــــراف كــــبإش          
  الدكتور/ أحمد عبد الرحمن على ـ السيد األستاذ١         

  أستاذ العقاقير المتفـرغ                                          
  ـ السيد األستاذ الدكتور / محمد أحمد الشنوانى٢         

  أستاذ العقاقير المتفرغ                                            
  الدين قاسم دسوقى السيد األستاذ الدكتور / عزـ ٣         

 العقاقير أستــــــــــاذ                                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة الصيدالنية/  علـــى ةــــــــالموافق                
  فى العلوم الصيدلية  الماجستيرنيل درجة قاقير والمقيدة لالع مروة محروس محمد ـ المعيدة بقسم     
 ٠سابقا بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور )عقاقير(     
  بشأن تسجيل عنوان رسالة  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط  الحيوية الطبيةكيمياء ال خطاب قسمـ ١٠

   الحيويةكيمياء المعيد بقسم الـ  بدالمنعم أحمدعبداللطيف ع/ ىالماجستير الخاصة بالسيد الصيدل      
  والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية جامعة األزھر فرع أسيوط ـ  بكلية الصيدلة      
  بعنــــــوان:ـ  )حيويةكيمياء (      
  روس سى"تقييم مستويات بعض المؤشرات البيوكيميائية فى مرضى إلتھاب الكبد الوبائى بفي      

  ٠فى مراحل مختلفة من تليف الكبد"         
"Estimation  of  some  biochemical  markers  levels  in  patients  with 
  hepatitis C virus at different stages of liver fibrosis". 



  
  ـ  ٥ـ  

  
  بإشــــراف كـــل مــن:ـ          
  ورة/ سعاد محمد عبدالغنىـ السيدة األستاذ الدكت١         

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط   الحيوية الطبيةكيمياء أستاذ ال                                 
  ـ السيـــد الدكتــــور/ أحمد على عبدالغنى٢         

  ر فرع أسيوطبكلية الصيدلة ـ جامعة األزھ الحيويةكيمياء الأستاذ مساعد                                  
  ـ السيـــد الدكتــــور/ بخيت القط مصطفى ٣         

  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوط الحيويةكيمياء المدرس                                  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  / ــىد الصيدلــة بالسيــر الخاصــلماجستيالة اــوان رســل عنــتسجيعلـــى  ةــــــــالموافق                
  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع  الحيويةكيمياء المعيــد بقســم الـ  عبداللطيف عبدالمنعم أحمد      
  ة ـبإشــراف اللجن )حيويةكيمياء وم الصيدلية (ـر فى العلـة الماجستيـل درجــد لنيــوالمقيوط ـأسي      
  ٠والعنوان المذكور سابقاالمذكورة       
  مذكرة قسم الدراسات العليا بالكلية بشأن إلغاء قيد الصيدالنية / لميس الحلبى مصطفى حسين ـ ـ ١١

  ٠لنيل  درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)المسجلة (من الخارج)       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  لة ـة / لميس الحلبى مصطفى حسين ـ المسجــد الصيدالنيــاء قيــإلغعلـــى  ةــــــــموافقال                
  ٠درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء صيدلية طبية)لنيل (من الخارج)       
   القائمـ  هالء عـرفات خليفـتور/عد الدكالسيإضافة  خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأنـ ١٢
  ة بالصيدالنية/ ـة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصـإلى لجنم ـقسالس ـس مجلــال رئيـبأعم      

  كيمياء وم الصيدلية (ــر فى العلـة الماجستيـل درجـلنيدة ــالمقي(من الخارج) وامنية جابر أحمد ـ       
  وتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ )عضوية صيدلية      
           عبـدالحميـد نجيــب كفافىسيد األستاذ الدكتور/ ـ ال١      

  أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ                           
   هعالء عـرفات خليفور/ ـــــد الدكتــــــ السي٢      

    العضوية الصيدلية اءالكيمي ال رئيس مجلس قسمالقائم بأعمأستاذ مساعد و                           
    عال إبراھيم عبدالرازق/ ةورـــالدكت ةدــــ السي٣      

  الكيميــاء العضويـة الصيدلية  مدرس                           
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ال رئيس القائم بأعم ـ هالء عـرفات خليفـور/عـتد الدكـالسية ــإضاف علـــى ةــــــــالموافق                
  ر الخاصة ـراف على رسالة الماجستيــة اإلشــإلى لجنة ـالكيمياء العضوية الصيدليم ـس قسـمجل       
  وم ــى العلـر فـة الماجستيـل درجـلنيدة ــالمقي(من الخارج) ود ـ ــر أحمــة جابــبالصيدالنية/ امني       
  ٠اـبإشــراف اللجنـة المذكورة سابق )عضوية صيدليةكيمياء الصيدلية (      
   ةدالسي ةــإضاف الموافقة علىبشأن  طب األطفال بمستشفى األطفال الجامعى بأسيوطاب قسم ـخطـ ١٣

  ة ــال إلى لجنــب األطفـراض قلـدة أمــال ـ وحـب األطفـدرس طـد فرغلى ـ مـة سعـحكم /ةتورالدك      
  مــدة بقســة/ مارتينا بدرت وليم ـ المعيــبالصيدالني ةـر الخاصــتيالة الماجســراف على رســاإلش      
  وم الصيدلية (صيدلة ــر فى العلــماجستيالة ــل درجــدة لنيــة والمقيــة بالكليــدلة اإلكلينيكيــالصي      

  جنة كالتالى:ـلوتصبح ال )إكلينيكية      



  
  ـ  ٦ـ  

  
           تھــانــى حســن الفحــام/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١      

  الصيدالنيات المتفرغـاذ أست                             
   مصطفى عبدالرحمن سيد ور/ ـــــد الدكتــــــ السي٢      

  الصيدلة اإلكلينيكيةمدرس                               
  حكمة سعد فرغلى / ةورـــالدكت ةدــــ السي٣      

  مدرس طب األطفال ـ وحدة أمراض قلب األطفال                            
  بمستشفى األطفال الجامعى بأسيوط                             

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  حكمة سعد فرغلى ـ مدرس طب األطفال ـ  /ةتورالدك ةدالسي ةــإضاف علـــى ةــــــــالموافق                

  ة/ ـبالصيدالني ةــر الخاصـب األطفال إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستيـراض قلـدة أمــوح      
  ماجستير فى المارتينا بدرت وليم ـ المعيدة بقسم الصيدلة اإلكلينيكية بالكلية والمقيدة لنيل درجة       
   ٠رة سابقابإشــراف اللجنـة المذكو )العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينيكية      
  الة ــى رسـة علــم والمناقشـة الحكـل لجنـتشكي أنــم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشــاب قســخطـ ١٤

  ة ــل درجـلني(من الخارج) ل ـد عبدالحميد خورشيد ـ المسجـى/ أحمـة بالصيدلـر الخاصـالماجستي      
  التالى:ـعلى النحو وتصبح  ى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)الماجستير ف      

     عبدالمعبود إسماعيل محمد         ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١          
   المتفرغ اء التحليلية الصيدليةالكيميأستـاذ                              

  )(ممتحنا داخليا        ة ـ جامعة أسيوطكلية الصيدل                                 
         ىبلعبدهللا عبدالعظيم عبدهللا شـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      

  المتفرغة اء التحليليالكيميأستـاذ                              
  (ممتحنا خارجيا)        كلية الصيدلة ـ جامعة الزقازيق                                 

                     سميحة عبدالرحمن حسينـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٣      
  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدليةأستـاذ                              

  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                 
                 ھنـاء محمد عبدالودود    ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٤      

  رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةوأستاذ                              
  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                 

  ٠ث فى مجلة علمية متخصصة ام بنشر بحـات علمية وقـالث حلقـل ثـام بعمـا بأنه قــعلم      
  ـــــــــرار :ـالقـــــــــ      

  ة ـر الخاصـالة الماجستيـة على رسـم والمناقشــة الحكــل لجنــتشكي علـــى ةــــــــالموافق                
  وم ـر فى العلـة الماجستيـل درجـلني(من الخارج) بالصيدلى/ أحمد عبدالحميد خورشيد ـ المسجل        
  ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقا الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)       
  الة ــة على رسـم والمناقشــة الحكــل لجنـأن تشكيـة بشـة الصيدليـاء التحليليـم الكيميـاب قسـخطـ ١٥

  م والمسجلة ـد بالقسـدرس المساعـالمـ  روة فتحى بكرـبالسيدة الصيدالنية/ مة ـالخاص وراهـالدكت      
  التالى:ـعلى النحو وتصبح  العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية) فى الدكتوراهلنيل درجة       
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               وفاء إبراھيم نصار محمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ١          
   المتفرغ ةاء التحليليالكيميأستـاذ                            

  (ممتحنا خارجيا)      األزھر بنين بالقاھرةكلية الصيدلة ـ جامعة                          
         سوسن محمد عامر/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢      

  اء التحليلية الكيمي رئيس مجلس قسموأستاذ                              
  (ممتحنا خارجيا)        القاھرةكلية الصيدلة ـ جامعة                                  

                     عبدالمجيد محمد حريةلسيدة األستاذ الدكتورة/ ـ ا٣      
  المتفرغ أستـاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية                             

  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                 
                 ھنـاء محمد عبدالودود    ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٤      

  رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدليةوأستاذ                              
  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                 

  ٠ت بنشر بحث فى مجلة علمية متخصصةبعمـل ثـالث حلقـات علمية وقـام تقـام اعلمــا بأنھ      
  ــــــرار :ـالقــــــــــــ      

  ة ـالخاص وراهـالدكتالة ــى رسـة علـم والمناقشــة الحكــل لجنــتشكي علـــى ةــــــــالموافق                
   ةـة الصيدليـاء التحليليـالكيمي مـقسالمـدرس المساعــد بـ  رـى بكـروة فتحــبالسيدة الصيدالنية/ م      
  بإشــراف اللجنـة  ة (كيمياء تحليلية صيدلية)ـوم الصيدليــفى العل الدكتوراهلنيل درجة والمسجلة       
 ٠المذكورة سابقا      
  ة/ فاطمة فاروق محمد على ـ  ـذار الصيدالنيـإعت أنــم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قســخطـ ١٦

  م وذلك٢٠١٤و ـ) دور يونيرـماجستيا (ـات العليـان الدراســـول إمتحـن دخــم عـدة بالقســـالمعي      
  ٠لظروف خاصة      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  م ــقسدة بــى ـ  المعيـد علـاروق محمـة فـمة/ فاطــذار الصيدالنيـإعت علـــى ةــــــــالموافق                
  م ٢٠١٤) دور يونيو اجستيرمات العليا (ـالدراس ن دخــول إمتحـانعالكيمياء التحليلية الصيدلية       
  ٠وذلك لظروف خاصة      
  أستاذ العقاقير ـ ور السيد األستاذ الدكتور/ سمير أنيس روس ـ ـأن حضـر بشـقسم العقاقي ابـخطـ ١٧

  الصيدالنية/ ة رسالة الدكتوراه الخاصة بـة لمناقشـدة األمريكيـى ـ الواليات المتحـة مسيسيبـجامع      
  ٠م٢٠١٤يونيو  خالل النصف األول من شھرـ المدرس المساعد بالقسم  جبرائيل لورين جمال      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  أستاذ العقاقير ـ حضور السيد األستاذ الدكتور/ سمير أنيس روس ـ  علـــى ةــــــــالموافق                
  الصيدالنية/ الة الدكتوراه الخاصة بـة رسـة لمناقشدة األمريكيـى ـ الواليات المتحـة مسيسيبـجامع      
   رـن شھــــف األول مـالل النصــخالعقاقير  مـقسب دــــدرس المساعــ الم لـال جبرائيــــلورين جم      
  ٠م٢٠١٤وـيوني      
  درس ـد كمال ـ المـى محمـة مصطفـة/ نسمـدة الصيدالنيـالسير ــأن سفـر بشـم العقاقيـقس ابـخطـ ١٨

   الخطة م من٢٠١٢/٢٠١٣وعضو بعثة اإلشراف المشترك من خطة العام األول المساعد بالقسم       
  ات ـى ـ الواليـمسيسيبة الـورد بواليـة إكسفـم إلى مدين٢٠١٢/٢٠١٧للبعثـات  ةـالخمسية السابع      
  ٠رـإعتبارا من تاريخ السفالمتحدة األمريكية إلستكمال الجزء العملى الخاص برسالة الدكتوراه       
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  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  درس ــال ـ المـد كمـى محمـة مصطفـالسيدة الصيدالنية/ نسمسفــر  علـــى ةــــــــالموافق                
  م ٢٠١٢/٢٠١٣العقاقيـر وعضـو بعثـة اإلشـراف المشترك من خطة العام األول م ـالمساعد بقس      
  ى ـ مسيسيبم إلى مدينة إكسفـورد بواليـة ال٢٠١٢/٢٠١٧ للبعثـات من الخطـة الخمسية السابعة      
  خ ــالواليات المتحدة األمريكية إلستكمال الجزء العملى الخاص برسالة الدكتوراه إعتبارا من تاري      
  ٠رــــــــالسف      
  درس ـى على الصبحى ـ المـود فھمـور/ محمـد الدكتـالسير ــأن سفـم الصيدالنيات بشـاب قسـخطـ ١٩

  ىـوحت ١٧/٧/٢٠١٤ن ـارا مـع إعتبـسابي) ا٤دة (ـلمة ـدة األمريكيـات المتحـى الواليـم إلـبالقس       
  ى ـرى فــاث التى تجـض األبحـة فى بعـالل المشاركـب العملى من خـم وذلك للتدري١٤/٨/٢٠١٤      
  ٠ر واإلقامةـلن تتحمل تكاليف السفأسيوط األمريكية علما بأن جامعة  )A&Mس (جامعة تكسا      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قسم ى ـ المدرس بـى على الصبحـود فھمـحمر السيد الدكتور/ مـسف علـــى ةــــــــالموافق                
  وحتى  ١٧/٧/٢٠١٤سابيع إعتبارا من ) ا٤دة (ـلم ةـدة األمريكيـالصيدالنيات إلى الواليات المتح      
       رى فىــى تجـاث التـض األبحـة فى بعـالل المشاركـى من خـب العملـم وذلك للتدري١٤/٨/٢٠١٤      
  ٠األمريكية علما بأن جامعة أسيوط لن تتحمل تكاليف السفـر واإلقامة )A&Mجامعة تكساس (      
  كمال ور/ محمد ـــلسيد الدكتة باـة الخاصـة العلميـد المھمــمأن ـبشبية الط م الكيمياءـاب قسـخطـ ٢٠

  ى الفترة ــــوعضو المھمة العلمية بجامعة نيوكاسل بإستراليا تبدأ ف ـ المدرس بالقسمعبدالحميد       
  ٠م٢٠١٤نوفمبر  ١٠حتى  ٢٠١٤أبريل  ٤من       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  كمال عبدالحميد ـ لسيد الدكتور/ محمد مد المھمة العلمية الخاصة با علـــى ةــــــــالموافق                
  ة نيوكاسل بإستراليا تبدأ فى الفترة ـة العلمية بجامعـالطبية وعضو المھم الكيمياء قسمالمدرس ب      
  ٠م٢٠١٤نوفمبر  ١٠حتى  ٢٠١٤أبريل  ٤من       
  ناعية بشأن مد اإلجازة الدراسية الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد إيھاب قسم الصيدلة الص خطابـ ٢١

  درجة ا للحصول على ـازة الدراسية بألمانيـاإلج وـوعضم ـد بالقسـدرس المساعـالم ـن ـعلى حس      
   رـة أشھـدة ستـدى لمـلة المـح طويـى للمنـرى األلمانـار البرنامج المصـالمقدمة فى إط الدكتوراه      
  ٠بمرتب بالداخل ٣٠/٩/٢٠١٤حتى  ١/٤/٢٠١٤إعتبارا من  (نھاية العام الخامس)      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة بالسيد الصيدلى/ محمد إيھاب على ـة الخاصـازة الدراسيــد اإلجــم علـــى ةـــــــالموافق                
  ا للحصول ـة بألمانيـازة الدراسيـاإلج وـوعض الصناعية الصيدلة قسمالمدرس المساعد ب حسن ـ       
  المقدمة فى إطار البرنامج المصرى األلمانى للمنح طويلة المدى لمدة ستة  درجة الدكتوراهعلى        
  ٠بمرتب بالداخل ٣٠/٩/٢٠١٤حتى  ١/٤/٢٠١٤إعتبارا من  أشھر (نھاية العام الخامس)      
  على عبدالظاھر عبدالرحمن السيد األستاذ الدكتور/إعتذار  ية بشأنقسم الصيدلة الصناع خطابـ ٢٢
  الصيدلى/ وليد  راف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدـاألستاذ المتفرغ بالقسم عن لجنة اإلش      

  ـ باحث بكرسى الدكتور/ وليد الكيالى للصناعات الدوائية بكلية الصيدلة ـ عبدالفتاح صقر  فاروق      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ (من الخارج)جامعة الملك سعود       
  

  



  ـ  ٩ـ  
  

          سيـــــد محمـــد أحمـــد     ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١          
  س قسم الصيدلة الصناعيةئيـس مجلرأستاذ و

    محـروس عثمـان أحمـد           ـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢          
  كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـةوأستاذ و

               فارس بن قاعد العنزىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣          
  ت الدوائية امدير كرسى الدكتور/ وليد الكيالى للصناع

  بكلية الصيدلة ـ جامعة الملك سعود  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  اذـأستعلى عبدالظاھر عبدالرحمن ـ  السيد األستاذ الدكتور/ذار ـإعت علـــى ةــــــــالموافق                
  الصيدلى/  ة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدـرغ عن لجنـالمتفالصيدلة الصناعية        
  ات الدوائيـة بكلية باحـث بكرسى الدكتـور/ وليـد الكيالـى للصناعـ ـ  عبدالفتاح صقر د فاروقــولي       
 ٠بإشــراف اللجنـة المذكورة سابقا الصيدلة ـ جامعة الملك سعود (من الخارج)      
  الة ــة برسـة الخاصـم والمناقشـة الحكــن لجنـة مـى المقدمــر الجماعـريـة والتقـر الفرديــالتقاريـ ٢٣

  م الصيدلة ـدة بقسـالمعيـ ار ـمصطفى النجروة جالل ـم/ نيةصيدالسيدة الالماجستير المقدمة من ال      
  ٠)صيدلة صناعية( العلوم الصيدليةلنيل درجة الماجستير فى الصناعية والمسجلة       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

       الحكم   اء بالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنةـــد اإلطــالع على ماجـبع                 
  ى ـالل مصطفـروة جـم/ نيةصيدالسيدة الال من ةــالمقدمر ـالة الماجستيـة برسـة الخاصـوالمناقش      
   وم الصيدليةـالعلر فى ـة الماجستيـل درجـلنيالمعيدة بقسم الصيدلة الصناعية والمسجلة ـ النجار       
  ات العليا ـة الدراسـوتوصية لجن اعيةالصيدلة الصنم س قسـرار مجلـوكــذلك ق )صيدلة صناعية(     
  ٠)صيدلة صناعية(درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية  بمنح سيادتھا ـ يوصى المجلس بالكلية      
  الة ـة برسـة الخاصـم والمناقشـة الحكـن لجنـة مـدمـى المقـر الجماعــريـة والتقــر الفرديــالتقاريـ ٢٤

  ة ـبكلي الحيويةكيمياء المعيد بقسم الـ ه حسين ـن طـحسي/ ىصيدلد الـسيالالماجستير المقدمة من       
  (كيمياء العلوم الصيدليةلنيل درجة الماجستير فى الصيدلة جامعة األزھر فرع أسيوط والمسجل       
  ٠)حيوية      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الحكم        التقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنةاء بـــد اإلطــالع على ماجـبع                 
  د ـــــالمعيـ حسين طه حسين / ىصيدلسيد الالمن المقدمة ر ـوالمناقشة الخاصة برسالة الماجستي      
  ة ـــــــلنيل درجرع أسيوط والمسجل ـر فـــــة األزھـدلة جامعـة الصيـــبكلي الحيويةكيمياء البقسم       
   ةـالحيوياء ـكيميالم ـرار مجلـس قسـوكــذلك قـ )ةـحيوياء ـ(كيمي ةـوم الصيدليـالعلالماجستير فى       
  ى المجلس ــ يـوص ات العليا بالكليةـة الدراسـوتوصية لجنة أسيوط ــ جامع الطبة ـة ـ كليـالطبي      
  ٠)حيوية(كيمياء  درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية بمنـح سيادتـه       
  د األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن تحديد أسعار ـرة السيــمذكـ ٢٥

  ٠لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه إحتفاالت الكلية بالبدروم مبنى (ب )  قاعةإستخدام       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  االت الكلية بالبدروم مبنى (ب) ـة إحتفـدام قاعـار إستخــد أسعــتحدي موافقــــــــة علـــىال                
  لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه على النحو التالى:ـ      

  



  
  ـ  ١٠ـ  

  
  ٠ للسادة المعيدين من الكلية  نيھا  جـ ١٠٠ـ  ١      
  ٠ ساعدين من الكليةللسادة المدرسين الم     نيھاج ١٥٠ـ  ٢      
  ٠للسادة الصيادلة المقيدين لنيل درجة الماجستير من خارج الكلية  نيھـا    ج١٥٠ـ  ٣      
 ٠للسادة الصيادلة المقيدين لنيل درجة الدكتوراه من خارج الكلية   نيھا   جـ٢٠٠ـ  ٤      
  ٠حساب مركز الخدمة العامة بالكليةعلى أن تورد الحصيلة ل      
  م١/١٠/٢٠١٣من  اإلنقطاع عن العمل  دةـماب ــأن إحتسـة بشـن بالكليـون العامليــشئ رةـذكمـ ٢٦

  ق ـــم (اليوم الساب٢١/٣/٢٠١٤دة العامين للمھمة العلمية) حتى ـاء مـ(اليوم التالى لتاريخ إنتھ      
  ـ المدرس بقسم العقاقير  لىفرغ ل) للسيد الدكتور/ رفعت بكر حامدــــــه العمـــخ إستالمـــــلتاري      
  ٠ذرــــاب بعــــغي     
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  (اليـوم التالى  ١/١٠/٢٠١٣من اإلنقطاع عن العمل  مـدةإحتسـاب  علـــى ةــــــــالموافق                
  م (اليـوم السابـق لتاريـخ ٢١/٣/٢٠١٤ة العلميـة) حتـى ــــــدة العاميـن للمھمـــلتاريخ إنتھاء م      
  ٠ـ المدرس بقسم العقاقير غياب بعذر فرغلى إستالمـه العمــل) للسيـد الدكتور/ رفعت بكـر حامد      
  رض ـأن عـة بشـودة بالكليـان الجـدة ضمـمدير وح ور/ــالسيد األستاذ الدكتدم من ـاب المقــالخطـ ٢٧

  ٠م١٥/٤/٢٠١٤ـ  ١/٣ الل الفتـرة منخـالجودة  التقرير الخاص بأنشطة وحـدة ضمان      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ان إبراھيم سعد إبراھيم ــڤورة/ إيـــــوإختيار السيدة األستاذ الدكتاً ـعلم سـمجلالط ـــأحي                
  ج ـاً لبرامــاً خارجيــة مراجعـة اإلسكندريـدلة ـ جامعـة الصيـوم ـ كليـة والسمـم األدويـاذ علــأست       
  ٠ومقررات الدراسات العليا بالكلية       
     عرض وإعتماد التقارير الواردة من:ـ بشأن ـ خطاب وحدة ضمان الجودة بالكلية٢٨

 ٠جودة التعليم واإلعتمادالھيئة القومية لضمان ـ ١      
 ٠لمشروعات بوزارة التعليم العالى وحدة إدارة اـ ٢      
 ٠ وحدة إدارة المشروعات بالجامعةـ ٣      
  ٠ مركز ضمان الجودة بالجامعةـ ٤      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

     عرض وإعتماد التقارير الواردة من:ـ علـــى ةــــــــالموافق                
 ٠ جودة التعليم واإلعتمادالھيئة القومية لضمان ـ ١      
 ٠ ة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالىوحدـ ٢      
 ٠ وحدة إدارة المشروعات بالجامعةـ ٣      
  ٠ مركز ضمان الجودة بالجامعةـ ٤      
  أن ترشيح أحد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ـرة بشـمذكـ ٢٩

  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠لمادة "ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج " من ا      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة/ نـوال أبوبكـر عبدالحليم ـ أستاذ ورـاذ الدكتـاألست ةدـالسيإنضمـام  علـــى ةــــــــالموافق                
  ن يمكن ضمھم إلى ذة الذيـة أساتـن الخمسـلعضوية مجلس الكلية من ضمالكيمياء الطبية بالكلية       
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج " من المادة "      

  



  
  

  ـ ١١ـ 
  

  ٠بشأن  المشروع الذى ستتقدم به الكلية ضمن مشروعات التميزـ ٣٠
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  م به الكلية ضمن مشروعات التميز بعنوان:ـالمشروع الذى ستتقد الموافقــــــــة علـــى                
"Biomarkers  for  early   detection  of  liver  diseases."  

  بعرض المشروع على / محمود فھمى على الصبحى ـ مدرس الصيدالنيات ورالسيد الدكتوقد قام       
  ٠للمشروع وتم إختياره كمدير تنفيذى س الكليةـمجل      
  ) بشأن اإلنتاج صيدالنياتالعلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين ( تقرير اللجنةـ ٣١

  ٠لصيدلة الصناعيةـ المــدرس بقسم ا جمال عبدالغنى الشاذلىالعلمى المقدم من السيد الدكتور/       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ين وتم اإلطالع على التقرير الجماعى للجنة العلمية ــع مجلس الكلية دون المدرســإجتم                 
  الدكتور/ جمال ) الخاصة بالسيد اتـصيدالنين (ــذة المساعديـذة واألساتــف األساتــالدائمة لوظائ      
  ـــة أستـــــاذى لوظيفـــب العلمـول على اللقـللحصالصيدلة الصناعية  عبدالغنى الشاذلى ـ مدرس      
   المجلس ـ يوصىالصيدلة الصناعية س قسم ـوكذلك موافقة مجل بقسم الصيدلة الصناعيةد مساع      

  ؤدى ـي هحيـث أن سيادتـ الصيدلة الصناعيةم بتعييــن سيادتــه فى وظيفــة أستــاذ مساعـــد بقسـ      
  ٠التزاماته الجامعية بصـورة مرضية ولم يوقــع عليه أية جزاءات تأديبية      

  
  ٠ى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليومـذا وقـد إنتھــھ               

       أمين المجلس                                                               رئيس المجلس                  

  

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

  
  

  

  

  

  

  

  


