
  
  

                                                                                   
                                                                   

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

  )٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــر

  )٦٠٦إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
  م٢٠/٥/٢٠١٤والممتد حتى  م١٥/٥/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 

    
م فى تمام الساعة الحادية عشر ١٥/٥/٢٠١٤الموافق  لخميسإجتمـع مجلس الكلية يوم ا      

ـ ) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم ٦٠٦ه رقم (صباحا بجلست
 عميد الكلية وعضوية كل من:ـ

 ـ األستاذ الدكتور/ محــــروس عثمـــان أحمــد           وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة١
  وثـــل الكليــة لشئـون الدراسات العليا والبحوكي     ـ     ،،      ،،   / حســـــن فرغلـــى عزقـــــل٢
  وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـــالب   ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضــل محمـــد٣
  ة الصناعيـــةرئيــــــس مجلــــس قســــم الصيدل      / سيــــــــد محمـــــد أحمـــــد     ،،      ،،        ـ 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        حمـد عبـدالــودود    ھنـاء م /   ،،      ،،      ـ ٧
  القائـــم بأعمــال رئيــس مجلـس قســـم الكيميـاء      ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خليفـــه ٨
  العضويـة الصيدلية                  
  ـم بأعمـال رئيس مجلـس قسـم الصيدالنيـاتالقائـ    جيھـان نبيــل حسـن فتيـحـ السيدة الدكتورة/ ٩
  أستـــــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ      ـ    ،،      ،،    / عبـدالحميـد نجيــب كفافى١٠
  ــــرغـــأستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــــ  ـ    ،،      ،،    / سيـــد إسماعيــــل محمــد       ١١
  أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ   ـ    ،،      ،،    / سيــد إبراھيم عبدالرحمن        ١٢
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ ـ    ،،      ،،   / عبدالمعبود إسماعيل محمد         ١٣
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ  ــــد صالــــح        ـ    ،،      ،،    / جمـــــال أحم١٤
  ـر ــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــــــأستـــــــ           سلــــوى فــاروق فــرجـ األستاذ الدكتورة/ ١٥
  ــــــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيـــــــــــــــةأستـــ      نـوال أبوبكـر عبدالحليـمـ   ،،     ،،     / ١٦
  ــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيـــــــــــــــةـأستـــــــ    ـ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـــد شيحــه١٧
  ــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــأستـــــ    عــز الدين قاسم دسوقىـ    ،،     ،،     /  ١٨
  د ــــــــــالمساعــ العقاقيـــــــــرـــاذ ـــــــــــــــأستــ    ساميـة عباس يوســفـ السيدة الدكتورة/ ١٩
  مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــــة      ــت حســنــ السيـد الدكتـور/  حســـــن رفع٢٠
  رئيــس قطــــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيــوط   ھانــــى محمـــــد فريـــــد      /   ،،     ،،      ـ ٢١
  لألدوية بأسيــوط  T٣Aمـديـــر عـــام مصنـــع    / أسامـــه لطفـــى محمــــد        ،،     ،،        ـ ٢٢

  :ـ  نـكــل م عن الحضــور تغيبوقــد        
  أستــــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ      مـــد السيــــد أبوطالب/ أح  ـ األستاذ الدكتور١

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

  
  
  



  
  ـ  ٢ـ  

  
  

  ٠م٢٠/٤/٢٠١٤) المنعقدة بتاريخ ٦٠٥حضر الجلسة السابقة رقم (التصديق على مـ  ١
  القـــــــــــــــرار : ـ     

  ور/ عميـد الكليـة ــالسيـد األستاذ الدكت رحبوفى بدايـــة الجلسـة  ٠تمــت المصادقـة                
  بكل من:ـ ورئيـس المجلس     
  إلنضمام سيادتھا    مياء الطبيةاذ الكيأستـ  بكـر عبدالحليـمنـوال أبو/ ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ١    
  ن ــمن ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج " م        
 ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠المادة "        

   قدم األساتذة المساعدينكأ المساعد رالعقاقيأستاذ ة عباس يوسف ـ سامي /ةالدكتور ةالسيدـ ٢    
  ٠ةـبالكلي        

  ن:ــــــــكل مر لـــكمـــــــــا قــــــدم الشك    
  اذ الصيــدالنـيات المتفرغـــأستــ  تھــانــى حســن الفحــامـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١    
  كأقدم  غمساعــد المتفرأستاذ الكيمياء الطبية ال  ـ ھــــدى يوســف حســنـ السيدة الدكتورة/ ٢    

  ٠بالكلية األساتذة المساعدين        
  ٠إلنتھاء فترة عضوية سيادتھمـــا بالمجلس        

  ٠م٢٠/٤/٢٠١٤) بتاريــخ ٦٠٥مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢
  :ـ القــــــــــــــرار     

   ٠القرارات أحيـــط المجلس علما وجارى تنفيذ               
  بشأن تغيير عنوان المشروع  م٢٦/٤/٢٠١٤فى ريرالتصديق على قرار مجلس الكلية بالتمـ  ٣

  الكلية ضمن مشروعات التميز مـن:ـ الذى ستتقدم به     
"Biomarkers for early detection of liver diseases". 

   :ـ لـــــــىإ    
"Establishment of bioequivalence center"     

      القــــــــــــــــــرار : ـ
  ٠تــــم التصديــــق                

  حسند ن عم الطالب/ محمد حسنى أحممون الطالب بالكلية بشأن اإللتماس المقدم رة شئمذكـ  ٤
  م إلعتذاره عن الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٤المقيد بالفرقة اإلعدادية للعام الجامعى      
  ٠ىسرطانم لمرافقته لوالدته المريضة التى تعانى من ورم ٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى للع     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  د ــ المقي حسن م الطالب/ محمد حسنى أحمدـن عـمدم ـاإللتماس المقى علــ ةـالموافق                
   ذاره عن الفصل الدراسى الثانى للعام م إلعت٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى ـة اإلعدادية للعــبالفرق     
  ٠ىسرطانم لمرافقته لوالدته المريضة التى تعانى من ورم ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى      
  مارينا وصفى لمعى  مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن اإللتماس المقدم من ولى أمر الطالبة/ـ  ٥

  حيث أنه قد وافق مكتب  م٢٠١٣/٢٠١٤ للعام الجامعى بالفرقة اإلعداديةلوقف قيدھا فينار ـ      
  وط ـة أسيـة الصيدلة ـ جامعـب البيطرى إلى كليــا من كلية الطـل ترشيحھـتعدي التنسيــق على     
  ٠م٦/٥/٢٠١٤تاريخ ب     

  
  
  



  
  ـ  ٣ـ  

  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
        ا وصفى لمعىــمارين ر الطالبة/ــمن ولى أم دمــاس المقــاإللتم علـــى ةــــــــالموافق                

  حيث أنه قد وافق مكتب  م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى  بالفرقة اإلعداديةلوقف قيدھا فينار ـ      
  وط ـة أسيـة الصيدلة ـ جامعـب البيطرى إلى كليــا من كلية الطـل ترشيحھـتعدي التنسيــق على     
  ٠م٦/٥/٢٠١٤بتاريــخ      
  أمانى حمدى محروس ـ  مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن اإللتماس المقدم من عم  الطالبة/ـ  ٦

  م إلعتذارھا عن الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٤المقيدة بالفرقة األولى للعام الجامعى      
  م وذلك نظرا لتغيبھا عن الدراسة ومثبت ذلك بمحضر فى قسم ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى      
  ٠شرطة أول أسيوط     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  روس ـ ـدى محـى حمـأمان م  الطالبة/ــدم من عــاس المقــاإللتم علـــى ةــــــــالموافق                
  ل الدراسى الثانى ـذارھا عن الفصـم إلعت٢٠١٣/٢٠١٤المقيدة بالفرقة األولى للعام الجامعى      
  م وذلك نظرا لتغيبھا عن الدراسة ومثبت ذلك بمحضر فى قسم ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى  للعام     
  ٠شرطة أول أسيوط     
  ى ـاره علـق زوج الطالبة/ سـدم من شقيـاس المقــأن اإللتمــة بشـرة شئون الطالب بالكليـمذكـ  ٧

  تذارھا وتجميد قيدھام بإع٢٠١٣/٢٠١٤عبدالصابور ـ المقيدة بالفرقة الثالثة للعام الجامعى      
  ا اإلجتماعيةـرا لظروفھــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤عن الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى      
  ٠وزواجھا ووالدتھا     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

         ىـاره علـــة/ ســـالبـق زوج الطــن شقيــدم مـــاس المقــاإللتم علـــى ةــــــــالموافق                
  م بإعتذارھا وتجميد قيدھا٢٠١٣/٢٠١٤عبدالصابور ـ المقيدة بالفرقة الثالثة للعام الجامعى      
  ا اإلجتماعيةـرا لظروفھــم وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤عن الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى      
  ٠وزواجھا ووالدتھا     
  دم من والدة الطالب/ شريف سامح نعيم ــاس المقـلتمأن اإلــون الطالب بالكلية بشـرة شئـمذكـ  ٨

  ل ـن الفصـع ذارهـم إلعت٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـم للعـة قديـة الرابعـد بالفرقــعشم ـ المقي     
  ة متمثلة فىـروف إجتماعيـرا لظــم  وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤ى ـام الجامعـى الثانى للعـالدراس     
  ه ـة مما أدى إلى صعوبة عودتـل باإلقامـود مشاكــمتحدة األمريكية ووجسفره إلى الواليات ال     
  ٠وإستكمال دراسته     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  دة الطالب/ شريف سامح نعيم عشم ـ المقيدـدم من والـاإللتماس المق ىعل ةـــالموافق               
  الثانى للعامعن الفصل الدراسى  م إلعتذاره٢٠١٣/٢٠١٤ىبالفرقة الرابعة قديم للعام الجامع     
  ات ـــالوالي ره إلـــىــرا لظروف إجتماعية متمثلة فى سفــم  وذلك نظ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى      

  ٠دراستهال ل باإلقامة مما أدى إلى صعوبة عودته وإستكمـالمتحدة األمريكية ووجود مشاك     
  إعتذار وتجميد قيد الطالب/ ھانى عيد تكال ـ المقيد بالفرقة  أنمذكرة شئون الطالب بالكلية بشـ  ٩

  ى ــام الجامعــللعى ــانـى الثــل الدراســن الفصــة عــدلة اإلكلينيكيــج الصيــة ببرنامــامسـالخ     
  ٠لحقت بوالدته لظروف مرضيةنظرا وذلك  م٢٠١٣/٢٠١٤     

  
  



  
  ـ  ٤ـ  

  
  

  ر :ـالقــــــــــــــــــرا     
  د ـــال ـ المقيــد تكــى عيـــب/ ھانــد الطالـــد قيـــذار وتجميــإعت علـــى ةــــــــالموافق                

  ام ــــللعى ـل الدراسى الثانــــن الفصـة عـــــدلة اإلكلينيكيـج الصيـة ببرنامـة الخامســـبالفرق       
  ٠لحقت بوالدته وف مرضيةلظرنظرا وذلك  م٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى       
  د ــال أحمـد جمـب/ أحمـمن الطالدم ــاس المقــاإللتم أنــة بشـالب بالكليــون الطــرة شئــمذكـ ١٠

  ال ـات أعمـآلداء إمتحانم  ٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى ـللع ة األولىـد بالفرقـد ـ المقيـعبدالحمي      
  وذلك نظــرا إلعتقـاله  م٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى ـعالثانى لل الدراسىوالعملى للفصل السنة       
  ٠م١١/٥/٢٠١٤وحتى  ٢٣/٣خالل الفترة من       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ٠الخاصة اإلمتحان النظرى نظرا لظروفه علـــى دخوله ةــــــــالموافق                
  دادات ـأن اإلستعـالب بشـم والطـون التعليـلشئ ةـل الكليـور/ وكيــاذ الدكتـد األستـاب السيـخطـ ١١

 ٠فيما يخص الطالب المعتقلينذلك م و٢٠١٣/٢٠١٤لإلمتحانات النھائية للعام الجامعى        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

ً ــس علمـأحيــــط المجل                   ٠ا
  اب ــة الغيـاوزوا نسبـن تجـالب الذيـالط ضـان بعـحرم أنـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ ١٢

  م م فى المواد ٢٠١٣/٢٠١٤ررة من دخول اإلمتحانات للفصل الدراسى الثانى ھذا العام المق      
 ٠كما ھو بالمرفق الموضحة قرين إسم كل منھم      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ررة من وا نسبة الغياب المقبعـض الطالب الذين تجاوز حرمـانعلـــى  ةــــــــالموافق                

  ى المواد الموضحة ــف م ٢٠١٣/٢٠١٤سى الثانى ھذا العام دخــول اإلمتحانات للفصـل الدرا      
 ٠كما ھو بالمرفق قرين إسم كل منھم      
  ان رسالة خطاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تسجيل عنوـ ١٣

  د بقسم الكيمياء الحيوية ـمحمد ـ المعي محروص ى/ محمدـر الخاصة بالسيد الصيدلـالماجستي      
  وم ــة الماجستير فى العلــل درجــد لنيـوط والمقيـر ـ فرع أسيــة األزھــبكلية الصيدلة ـ جامع      
  بعنــــوان:ـ الصيدلية (كيمياء حيوية)      
 أثيرات العالجية للكوارستين على سرطان القولون المستحث كيميائيا فى الفئران""تقييم الت     

"Evaluation  of  the  antitumor  effects of quercetin on a chemically 
  induced colorectal carcinoma (CRC) in rats". 

  بإشــــراف كـــل مــن:ـ      
  أنور عبدالعزيزمحمد  /السيـــد الدكتــــورـ ١     

  القسم مجلس مساعد والقائم بأعمال رئيسال الحيويةكيمياء الأستاذ                            
  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوط 

  / سحر الديك محمد السيد  ةالدكتـــور ةـ السيــد٢     
  ساعد ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط  الم الطبيةالحيويةكيمياء أستاذ ال                           

  ـ السيـــد الدكتــــور/ بخيت القط مصطفى ٣     
  بكلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوط الحيويةكيمياء المدرس                            

  
  



  ـ  ٥ـ  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  د الصيدلى/ ـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـل عنــيتسجعلـــى  ةــــــــالموافق                

  ر ـ فرع ـة األزھـد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة ـ جامعـمحمد ـ المعي محروص محمد      
  بإشــراف اللجنة  ل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء حيوية)ـد لنيـأسيوط والمقي      
  ٠والعنوان المذكور سابقاالمذكورة       
  د الصيدلى/ ـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رسـل عنــأن تسجيـر بشـم العقاقيـقس ابـخطـ ١٤

  رع ــر ـ فــة األزھــر بكلية الصيدلة ـ جامعـم العقاقيـد بقسـشريف محمد شريف شامه ـ المعي      
  بعنــــوان:ـ وم الصيدلية (عقاقير)أسيوط  والمقيد لنيل درجة الماجستير فى العل      
  و ـة والذى ينمـى للعائلة النجيليـ) المنتمستيباجروستيس بلوموزاة عقاقيرية لنبات (ـ"دراس      
  فى مصر"        

"Pharmacognostical   study  of   Stipagrostis   plumosa  (L)  Munro  
  ex T.Anderson  Family: Gramineae  growing  in  Egypt" 

  بإشــــراف كـــل مــن:ـ      
  صفــــاء أحمــد المغـــازى  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١     

  ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط يراقم العقس قسرئيس مجلو أستاذ                           
  ـ السيـــد الدكتــــور/ محمد صالح الدين أحمد ٢     

  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوطـ العقاقير مدرس                            
  ـ السيـــد الدكتــــور/ محمد عبدالمالك عبدهللا ٣     

  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوطـ العقاقير مدرس                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  د الصيدلى/ ـة بالسيـر الخاصـالة الماجستيـوان رســل عنـتسجي علـــى ةــــــــفقالموا                
  رع ـر ـ فــة األزھــر بكلية الصيدلة ـ جامعـالعقاقي مـد بقســشريف محمد شريف شامه ـ المعي      
  اللجنة راف بإشــ )عقاقيروم الصيدلية (ــفى العل رـالماجستية ـنيل درجد لـوالمقي وطــأسي      
  ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  د الصيدلى/ محمد ـقسم العقاقير بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالسي خطابـ ١٥

  وط  ـرع أسيـر ـ فـة األزھـدلة ـ جامعـر بكلية الصيـالعقاقي مـد بقسـسعيد فتحى الرفاعى ـ المعي      
  بعنــــوان:ـ )عقاقيرفى العلوم الصيدلية ( ماجستيرالنيل درجة والمقيد ل      
       ة ــــع للعائلة األكانثيسيـــا كسبيداتم (نيز) كنـز التابـونتونيمتـة لنبـات أـــة عقاقيريـــــ"دراسـ     

  "٠المنزرع فى مصرو       
"Pharmacognostical   study  of   Odontonema cuspidatum  (Nees)   
  Kuntze family: Acanthaceae cultivated in  Egypt." 

  بإشــــراف كـــل مــن:ـ      
  عبدالرحمن على أحمد ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     

  ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط المتفرغ رـالعقاقي أستاذ                                 
  حافظ ـ السيـــد الدكتــــور/ محمود عبدهللا ٢     

  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوطـ العقاقير مدرس                                  
    محمدـ السيـــد الدكتــــور/ أحمد مصطفى ٣     

  كلية الصيدلة ـ جامعة األزھر فرع أسيوطـ العقاقير مدرس                            
  

  



  
  ـ  ٦ـ  

  
  ـــــرار :ـالقـــــــــــــ      

  ة بالسيد الصيدلى/ ـر الخاصـالة الماجستيـوان رســل عنــتسجيعلـــى  ةــــــــالموافق                
  ر ـ فرعــة األزھـة الصيدلة ـ جامعـر بكليـالعقاقي د بقسمـى ـ المعيـد فتحى الرفاعـمحمد سعي       
  بإشــراف اللجنة  )عقاقيروم الصيدلية (ـى العلف رــالماجستية ــل درجــنيد لــأسيوط والمقي      

  ٠المذكورة والعنوان المذكور سابقا      
  دة ــة بالسيــر الخاصــالة الماجستيــوان رســل عنـأن تسجيــات بشــم الصيدالنيـاب قســخطـ ١٦

  وم ـر فى العلـاجستية المـل درجــدة لنيـالمعيدة بالقسم والمقيـ  لـادل كامـا عـدين /ةـالصيدالني      
  بعنــــوان:ـ الصيدلية (صيدالنيات)      
  "صياغة وتقييم أنظمة إيصال طافيه لعقار اتينولول"      

"Formulation  and  evaluation  of   Floating  drug  delivery  systems  
  of   Atenolol" 

  بإشــــراف كـــل مــن:ـ      
  سيد إسماعيل محمد دكتور/ ـ السيد األستاذ ال١     

  المتفرغ الصيدالنيات أستاذ                           
  ـ السيـــدة الدكتــــورة/ منى مصطفى المھدى ٢     

  الصيدالنياتمدرس                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   /وان رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة الصيدالنيةـل عنـتسجي علـــى ةــــــــالموافق                
  وم ــر فى العلـة الماجستيــل درجـدة لنيـالصيدالنيات والمقي مـقسدة بـــ المعي دينا عادل كامل      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا الصيدلية (صيدالنيات)      
   يل عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة الصيدالنية/اب قسم الصيدالنيات بشأن تسجـخطـ ١٧

  وم ـفى العل وراهـة الدكتـل درجــلني )الخارجمن م (ـبالقس دةــمقيال أمل إمام عبد الغنى أحمد ـ      
   بعنــــوان:ـ )الصيدلية (صيدالنيات      
  ة لعالج العدوى الميكروبية" نومتريتطوير وتقييم ھالميات مائية محملة بجزئيات الفضة النا"      

"Development   and   evaluation   of    silver    nanoparticles-loaded 
  hydrogels  for  treatment  of  microbial  infections" 

  بإشــــراف كـــل مــن:ـ      
  إحسان حافظ إبراھيم/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١     

  المتفرغ الصيدالنيات أستاذ                           
  سھير مصطفى الشنوانى /ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢     

  المتفرغ الصيدالنيات أستاذ                           
  ـ السيـــد الدكتــــور/ محمود فھمى على الصبحى ٣     

  الصيدالنياتمدرس                            
  ــــــــرار :ـالقــــــــــ      

   وراه الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ـالة الدكتـوان رسـل عنـتسجي علـــى ةــــــــالموافق                
    فى  ل درجة الدكتوراهـلني )الخارجمن ( الصيدالنيات سمقب مقيدةال أمل إمام عبد الغنى أحمد ـ      
  ٠لجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقابإشــراف ال )العلوم الصيدلية (صيدالنيات      

  
  



  
  ـ  ٧ـ  

  
      المقيدة ـ  لبنى مصطفى محمد أحمد /د قيد الصيدالنيةـأن تجميخطاب قسم الكيمياء الطبية بشـ ١٨

  لمدة عام  )ية طبيةة (كيمياء صيدلـوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيـل درجـلني (من الخارج)      
  ٠م١/٥/٢٠١٤من  إعتبارا      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دةـالمقيـ  ى مصطفى محمد أحمدـلبن /ةــد الصيدالنيــد قيــتجمي علـــى ةــــــــالموافق                
  ام ــدة عـلم )ية طبيةوم الصيدلية (كيمياء صيدلـة الماجستير فى العلـل درجـلني (من الخارج)      

    ٠م١/٥/٢٠١٤من  إعتبارا      
  عال  /فترة التسجيل الخاصة بالصيدالنيةيد دملكيمياء العضوية الصيدلية بشأن تخطاب قسم اـ ١٩

  وراه فى ـل درجة الدكتــالمسجلة لنيـ المدرس المساعد بالقسم و أبوغديرقاسم  محمد فھمى      
  م ٢٠/٥/٢٠١٤داء من ــإبت رــة أشھـدة ثالثـ) لمعضوية صيدليةالعلوم الصيدلية (كيمياء       
  ٠أو لحين اإلنتھاء من مناقشة الرسالة أيھما أقرب      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ال محمد فھمى ــع /ة بالصيدالنيةـل الخاصـرة التسجيــفتد ـيدمت علـــى ةــــــــالموافق                
  درجةل ــلة لنيـالمسجو اء العضوية الصيدليةلكيميا ـ المدرس المساعد بقسم رـأبوغديقاسم       
  ن ـداء مــإبت رـة أشھـدة ثالثـ) لمةـة صيدليـعضوياء ـة (كيميـوم الصيدليــى العلـوراه فـالدكت      
  ٠م أو لحين اإلنتھاء من مناقشة الرسالة أيھما أقرب٢٠/٥/٢٠١٤     
  ة ـوراه الخاصـالة الدكتـوان رســر عنــأن تغييـة الصيدلية بشـم الكيمياء العضويـاب قســخطـ ٢٠
  ل ـم والمسجلة لنيـد بالقســى قاسم أبوغدير ـ المدرس المساعـال محمد فھمــة/ عــبالصيدالني      

  ن:ـــمـــ درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)      
  ات ـتق الزانثين وثيازولوبيورين ومشتقثنائى مش-٨د مشتقات جديدة من ا،ــم وتشييـ"تصمي      

  "ى أون ذات فاعلية بيولوجية محتملةيميدين داالبيريدوبير        
"Design    and    synthesis    of    new    ١،٨-disubstituted-xanthines,  
  thiazolopurines   and   pyridopyrimidine   dione  derivatives   of 
  potential   biological   activity" 

  إلــــــــى:ـ      
  ثنائى مستبدل الزانثين والثيازولوبيورين -٨"تصميم وتشييد بعض المشتقات الجديدة من ا،      

  "المضادة للسرطان واإللتھاباتوالبيريدوبيريميدين دايون ذات الفاعليات          
"Design  and  synthesis of   some   new ١،٨-disubstituted-xanthines,  
  thiazolopurine    and   pyridopyrimidine-dione  derivatives   with   
  anticancer and anti-inflammatory  activities" 

  ٠علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ال محمد فھمىـاه الخاصة بالصيدالنية/ عرسالة الدكتوروان ـر عنـتغيي علـــى الموافقة             
  درجةل ـلة لنيـوالمسجلكيمياء العضوية الصيدلية اقسم د بـاسم أبوغدير ـ المدرس المساعق      
 ٠جوھرى علما بأن ھذا التغيير غير ـ الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)      
  ر عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة الصيدالنية/ ـبشأن تغيي اب قسم الصيدالنياتـخطـ ٢١
  ة ـوم الصيدليــر فى العلــة الماجستيــل درجـلة (من الخارج) لنيـل ـ المسجــد كامــا أحمــمھ      
   مـــــن:ـ(صيدالنيات)       
  



      
  ـ  ٨ـ  

  
  

  الق النيوزومات لإلستخدام الموضعى لبعض العقارات ـة إنطـل ألنظمـر وتوخى األمثــ"تطوي      
  المضادة لإلتھابات"        

"Development and optimization of niosomes drug delivery system  
  for topical application of some anti-inflammatory  drugs" 

  إلــــــــى:ـ      
  ق النيوزومات لإلستخدام الموضعى لعقار اإلسكلوفيناك" "تطوير وتوخى األمثل ألنظمة إنطال      

"Development and optimization of niosomal drug delivery system  
  for topical application of aceclofenac" 

  ٠علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة/ ـة بالسيدة الصيدالنيـر الخاصـوان رسالة الماجستيـر عنـتغيي علـــى ةــــــــالموافق                
  ة ــوم الصيدليــر فى العلــة الماجستيــل درجـلة (من الخارج) لنيـل ـ المسجــد كامــا أحمــمھ      
   ٠(صيدالنيات) ـ علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى      
  ة على رسالة ـم والمناقشـة الحكــل لجنــأن تشكيـالصيدلية بش خطاب قسم الكيمياء العضويةـ ٢٢

  ر ـ المدرس المساعد بالقسم ــأبوغديقاسم ال محمد فھمى ــبالصيدالنية/ عوراه الخاصة الدكت      
  حــوتصب وم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدلية)ــوراه فى العلـة الدكتـل درجــلة لنيـوالمسج      
  ـة كالتالــــى:ـاللجنــ      

  ـ السيدة  األستاذ الدكتورة/ سلوى السيد المليجى١      
  أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية                                     

  )ممتحنا خارجيا(       كلية الصيدلة ـ جامعة القاھرة                                    
  ستاذ الدكتور/ خالد السيد أبوزيدـ السيد األ٢      

  أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية                             
  (ممتحنا خارجيا)    عين شمس         جامعةـ  ووكيل كلية الصيدلة                           

  ـ السيــــدة الدكتـــــورة / سامية جالل أحمـــــد٣      
  )اــمشرف(            أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد                            

  ـ السيد الدكتـــــــــور / عــالء عرفات خليفه حيا٤      
  أستاذ مساعد والقائم بأعمال                

  ا)ـــ(مشرف        س قسم الكيمياء العضوية الصيدليةرئيس مجل                        
  ى ـام مجلس القسم كما قامت سيادتھا بنشر بحث فـار أمـسيمين )٣(دد ــت عــدمــقيث أنھا ح      

  بعنــــوان:ـ )Der. Pharama chemica( مجلة      
"Design  and  synthesis  of  some  new  purine-dione  derivatives  of 
  Potential anti-inflammatony activity ٢١١ -١٩٩,(٢)٢٠١٤،٦. 

  للعلوما تم عرض أجزاء من ھذا العمل كمعلقات فى مؤتمر جامعة أسيوط الدولى الثامــن ـكم      
  وم ـللعل عـى التاســة أسيوط الدولــر جامعــم ومؤتم٢٠١٢ارس ــالصيدلية والذى عقد فى م      

  ٠م٢٠١٤الصيدلية والذى عقد فى مارس        
  
  
  



  
  ـ  ٩ـ  

  
  ــــــــرار :ـالقــــــــــ      

  ة على رسالة الدكتوراه الخاصة ـم والمناقشـة الحكـل لجنــتشكي علـــى ةــــــــالموافق                
   اء العضويةـلكيميام ـقسد بـدرس المساعـمأبوغدير ـ القاسم ى ـد فھمـال محمـع بالصيدالنية/      
   ة)ــوم الصيدلية (كيمياء عضوية صيدليـفى العلل درجة الدكتوراه ـلة لنيـوالمسجة ــالصيدلي      
  ٠راف اللجنة المذكورة سابقــاــوبإش      
  ل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة ـاب قسم الصيدالنيات بشأن تشكيـخطـ ٢٣

  ل ـلة لنيـم والمسجـد بالقسـدرس المساعـد عبدالمنصف ـ المـات أحمـدة الصيدالنية/ آيـبالسي       
    :ـالنيات) وتصبح اللجنة كالتالـــىفى العلوم الصيدلية (صيد درجة الدكتوراه       
  ستاذ الدكتور/ حسن محمد الصباغـ السيد األ١      

  )(ممتحنا خارجيا    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورةمتفرغ بأستاذ                             
  / جمال المغربىرـ السيد األستاذ الدكتو٢      

   )(ممتحنا خارجيا    لة ـ جامعة طنطا أستاذ الصيدالنيات ـ كلية الصيد                            
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ فوزية سيد حبيب٣      

  (مشرفـــا)              المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                             
  ـــورة/ دينا فتح هللا محمدـ السيــدة الدكتــ٤      

  (مشرفــا)                 الصيدالنياتمدرس                              
  )Nanoscale research letters( علما بأن سيادتھا قامت بنشر بحث عن الرسالة فى مجلة      
  ٠وإجراء ثالثة حلقات نقاشية (سينمارات) بالقسم فى أوقات مختلفة      

  ــــــــــــــــرار :ـالقــ      
  وراه الخاصة ـالة الدكتـم والمناقشة على رســة الحكـتشكيل لجن علـــى ةــــــــالموافق                

  والمسجلة  الصيدالنياتبالسيدة الصيدالنية/ آيات أحمد عبدالمنصف ـ المدرس المساعد بقسم       
  ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقــا ة (صيدالنيات)لنيل درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلي      
  م الصيدلة الصناعية بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير ـاب قســخطـ ٢٤

  ة ـل درجــل لنيــم والمسجـد بالقسـام ـ المعيــد تمـالحميـن عبدة بالسيد الصيدلى/ حسـالخاص      
  وتصبح اللجنة كالتالـــى:ـ صيدلية (صيدلة صناعية)الماجستير فى العلوم ال      

  خالد على خالدستاذ الدكتور/ ـ السيد األ١      
  (ممتحنا خارجيا)  المنياكلية الصيدلة ـ جامعة بمتفرغ الصيدالنيات الأستاذ                            

  أحمد السيد أبوطالبـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
  يا) ممتحنا داخل(         أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ                             

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ على عبدالظاھر عبدالرحمن٣      
  (مشرفـــا)             أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ                              

  حمنسيد إبراھيم عبدالر/ األستاذ الدكتورـ السيد ٤      
  (مشرفـــا)            المتفرغ الصيدلة الصناعيةأستاذ                               

  جيالن عبدالرازق عبدالعليم ـ السيــدة الدكتـــــورة/ ٥      
  (مشرفــا)               الصيدلة الصناعية مدرس                              

   ٠للنشر وتم قبول بحث من الرسالة ) سيمينار٢عمل (علما بأن سيادته قام ب      
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 ـ  ١٠ـ  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة ـل لجنــتشكي علـــى ةــــــــالموافق                

  ل ـلنيوالمسجـل  الصيدلة الصناعيةم ـقسد بـن عبدالحميد تمام ـ المعيـحس ى/ـد الصيدلــبالسي      
  ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقــا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية)      
  ل لجنة فحص وتقييم رسالة الماجستير ـأن تشكيـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـخطـ ٢٥

  ة ـول على درجـخارج) للحصد ـ (من الـدة الصيدالنية/ سالى عبدالمؤمن محمـة بالسيـالخاص      
  على النحو التالـــى:ـ الماجستير فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ فتح هللا فتح هللا بالل١     

  الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ متفرغ بقسم                           
  (ممتحنا خارجيا)      منصورةكلية الصيدلة ـ جامعة ال 

  ھشام عزت عبداللطيف ـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢     
   الكيمياء التحليلية أستاذ بقسم                           

  (ممتحنا خارجيا)        كلية الصيدلة ـ جامعة الزقازيق
  بيكيناز يوسف خشبة/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣     

  المتفرغالكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                               
  )مشرفـــا(            كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط

  ٠حلقتان علميتان وقامت بنشر بحث فى مجلة علمية متخصصةبعمل  تقامھا علما بأن      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ص وتقييم رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة ـة فحـجنل لـعلـــى تشكي ةــــــــالموافق                
  ى ـر فـة الماجستيـول على درجـد ـ (من الخارج) للحصــى عبدالمؤمن محمـة/ سالـالصيدالني      
  ٠وبإشراف اللجنة المذكورة سابقــا العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)      
  ر / ياسازة الدراسية للسيد الصيدلىـاألج دــية بشأن مم الكيمياء العضوية الصيدلـاب قسـخطـ ٢٦

  الشخصية المقدمة لسيادته و المنحة ـوعض مـد بالقســعبدالھادى مصطفى ـ المدرس المساع      
  ر (فى نطاق العام ــه أشھـدة ستـوراه لمــة الدكتـول على درجـو بكندا للحصـة وترلـمن جامع      
  ة ـة الكنديـة الجامعــم على نفق٢٨/١٠/٢٠١٤ى ـحت ٢٩/٤/٢٠١٤ن ـم اراـس) إعتبــالخام      
  ٠(تمويل خارجى) أو الرجوع للقسم أيھما أقرب      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  / ياسر عبدالھادى مصطفى األجازة الدراسية للسيد الصيدلى مدعلـــى  ةــــــــالموافق                
  ة ـة المقدمـالشخصية ـو المنحـوعضة الصيدلية ـاء العضويـالكيمي مـد بقســلمساعدرس اـالم      
  ة الدكتوراه لمدة سته أشھر (فى نطاق ـدا للحصول على درجـو بكنـة وترلــلسيادته من جامع      
  ة الجامعة الكندية ـم على نفق٢٨/١٠/٢٠١٤حتى  ٢٩/٤/٢٠١٤العام الخامس) إعتبارا من       
  ٠أيھما أقرب الكيمياء العضوية الصيدليةقسم (تمويل خارجى) أو الرجوع ل      
    خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إعتذار السيدة الصيدالنية /عنبر فنجرى محمد ـ ٢٧
  م بسبب ٢٠١٣/٢٠١٤ وراه دور يونيوـد بالقسم عن دخول إمتحانات الدكتـالمدرس المساع      

    ٠م٢٨/٤/٢٠١٤ع بتاريخ أجازة الوض      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

        المدرسـ د ـرى محمــر فنجــة /عنبــدة الصيدالنيـذار السيـإعت علـــى ةــــــــالموافق                
   وـوراه دور يونيـات الدكتـول إمتحانـة عن دخــة الصيدليــاء العضويـالكيمي مـد بقســالمساع      

    ٠م٢٨/٤/٢٠١٤م بسبب أجازة الوضع بتاريخ ٢٠١٣/٢٠١٤      
  



  ـ  ١١ـ  
  

  عبدالفتاح فاروق اب قسم الصيدلة الصناعية بشأن اإلعتذار المرسل من الصيدلى/ وليد ـخطـ ٢٨
  م حيث أن سيادته مقيد ـلقسة البريد اإلكترونى عن تسجيله درجة الدكتوراه باـبواسطـ ر ـصق      
  وم الصيدلية ـوراه فى العلــة الدكتــل درجــى لنيـد الكيالـور/ وليــى الدكتـلخارج) بكرسا(من       
  ٠(صيدلة صناعية)      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  عبدالفتاح صقر فاروق د ـل من الصيدلى/ وليــذار المرســاإلعت علـــى ةــــــــالموافق                
  حيث أن  الصيدلة الصناعية قسمرونى عن تسجيـله درجة الدكتـوراه بد اإلكتـة البريــبواسط       
  ة الدكتوراه فى العلوم ـل درجــى لنيد الكيالى الدكتور/ وليـالخارج) بكرسد (من ــسيادته مقي       

  ٠الصيدلية (صيدلة صناعية)      
  المقيدةـ  ية/ھبه هللا بالل محمد صديقسيدة الصيدالنبشأن إعتذار ال اب قسم الصيدالنياتخطـ ٢٩

  ول إمتحانات ـوم الصيدلية (صيدالنيات) عن دخـوراه فى العلـة الدكتـل درجـ(من الخارج) لني      
  ٠م وذلك نظرا لظروف مرض والدتھـا٢٠١٤ يونيو الدراسات العليا التى ستعقد خالل شھر      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دة ــ المقي سيدة الصيدالنية /ھبه هللا بالل محمد صديقإعتذار العلـــى  ةــــــــالموافق                
  وم الصيدلية (صيدالنيات) عن دخول إمتحانات ـوراه فى العلـة الدكتـل درجــ(من الخارج) لني      
 ٠رض والدتھـام وذلك نظرا لظروف م٢٠١٤ يونيو الدراسات العليا التى ستعقد خالل شھر      
  كلية الصيدلة ـ  اون فى الدراسات العليا بين كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط وـأن إتفاقية تعـبشـ ٣٠

  ٠جامعة النھضة ببنى سويف      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ل على النحوالتالى:ـوالعرض على لجنة تشكتعــاد للمناقشة مرة أخرى                 
  ة لشئون الدراسات العليا والبحوثل الكليوكي ـ لن فرغلى عزقحس السيد األستاذ الدكتور/ـ ١      
  المتفــــرغ عقاقيرأستاذ الھنـاء محمد سيد ـ  /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ٢      
  أستاذ الصيدالنيــــــات المتفــــرغـ د مل محسيد إسماعي السيد األستاذ الدكتور/ـ ٣      

  رغة المتفدلة الصناعيأستاذ الصيـ د إبراھيم عبدالرحمن يس السيد األستاذ الدكتور/ـ ٤      
  م الصيدلة الصناعيـةرئيـس مجلـس قسـ د د أحمــمسيـد مح السيد األستاذ الدكتور/ـ ٥      

  قسم الر/ غريب محمد عبد العال ـ مدرس بخطاب قسم الصيدالنيات بشأن إعارة السيد الدكتوـ ٣١
  ى ــــام الجامعـــة للعـــة السعوديــة العربيــوك بالمملكــة تبـــدلة ـ جامعــة الصيــل بكليــللعم      

  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قسم ر/ غريب محمد عبد العال ـ مدرس بد الدكتوــارة السيـــإع علـــى ةــــــــالموافق                
  ام الجامعى ـة للعـة السعوديـوك بالمملكة العربيـة تبـللعمل بكلية الصيدلة ـ جامعالصيدالنيات       

  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥      
   بھاء جمال الدين محمدإعارة السيد الدكتور/  اب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأنـخطـ ٣٢

  بدءا من العام لكة العربية السعودية الممإلى كلية الصيدلة ـ جامعة الجوف ـ مدرس بالقسم ال      
  ٠م٣١/٨/٢٠١٥إلى  ١/٩/٢٠١٤الدراسى الجديد من       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قسم مدرس بالـ  اء جمال الدين محمدـبھارة السيد الدكتور/ ــإع علـــى ةــــــــالموافق                
  ة السعودية ــة العربيـالمملكة الجوف ـ ـلية الصيدلة ـ جامعإلى ك الكيمياء العضوية الصيدلية      
  ٠م٣١/٨/٢٠١٥ى ـإل م١/٩/٢٠١٤ن ــد مـــى الجديـــام الدراســن العــدءا مــب      

  



  ـ  ١٢ـ  
  

  بشأن الطلب المقدم من السيد الصيدلى/ عبدالرحمن  الصيدلية ةالكيمياء العضويخطاب قسم ـ ٣٣
  ٠عيد بالقسم للتعيين فى وظيفة مدرس مساعدمحمد محمود ـ الم      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   قسمبدالرحمن محمد محمود ـ المعيد بعى/ـد الصيدلـالسي تعييـن ىعلــ ةــــــــالموافق                
   صيدلية ال ةالكيمياء العضوي بقسم فى وظيفة مدرس مساعد الصيدلية ةالعضوي الكيميــــــاء       
  الوظيفيــة ولم تصدر ضده أية جزاءات تأديبية وإنه ه ملتزم بآداء واجباته ـــن سيادتحيـث أ       
  ٠أدى الدورات التدريبية المطلوبه للتعيين فى ذات الوظيفة       
  الل ـروة جـدم من السيدة الصيدالنية/ مـب المقـأن الطلـدلة الصناعية بشــم الصيـاب قســخطـ ٣٤

  ٠مصطفى النجار ـ المعيدة بالقسم للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  السيدة الصيدالنية/ مروة جالل مصطفى النجار ـ المعيدة  تعييـن ىعلــ ةــــــــالموافق                
  ن أحيـث ة ـــالصيدلة الصناعيسم بقى وظيفة مدرس مساعد ـــف الصيدلة الصناعيــــة قسمب       
   ا أدتزاءات تأديبية وإنھـة ولم تصدر ضدھا أية جـــمة بآداء واجباتھا الوظيفيسيادتھا ملتز       
  ٠الدورات التدريبية المطلوبه للتعيين فى ذات الوظيفة       
  األستاذ ـ  شاذلى جمال عبدالغنىمنح السيد الدكتور/  ة بشأنــاب قسم الصيدلة الصناعيـــخطـ ٣٥

  م لمرافقة زوجته المعاره ١/٩/٢٠١٤المساعد بالقسم أجازة بدون مرتب لمدة عام يبدأ من        
  ٠للعمل بالمملكة العربية السعوية       
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  د ـــاألستاذ المساعـ  لىشاذعبدالغنى  جمالمنح السيد الدكتور/  علـــى ةــــــــالموافق                
  ة ــم لمرافق١/٩/٢٠١٤دة عام يبدأ من ــــأجازة بدون مرتب لمالصيدلة الصناعيــــة  قسمب        
  ٠للعمل بالمملكة العربية السعوية زوجته المعارة        
  مية أن إقتراح كلية الطب إنشاء أقسام علـ/ رئيس الجامعة بشالسيد األستاذ الدكتوراب ــخطـ  ٣٦

  ، الميكروبيولوجيا ، الكيمياء الحيوية متخصصة بكليتى "الطب البيطرى ـ الصيدلة" وھى (       
  ات) بعرضه على مجلس الجامعة بجلسته رقم ــى ، الطفيليـــى ، الفسيولوجـــالفارماكولوج       
  ل الئحة كلية م مع تعدي٢٩/٣/٢٠١٤ى ـدة إلــــم والممت٢٥/٣/٢٠١٤المنعقدة فى ) ٦٤١(       
  ٠الصيدلة بإضافة ھذه األقسام       
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ل األقسام عن كلية الطب بعـد إنشاء وتأثيث ــفصقرار اإلنشاء و ىعلــ ةــــــــالموافق                
  ة الصيدلة ليصبح ــلكلي ر الالئحة الداخليةــن خاصة بھا تابعة لھا بكلية الصيدلة وتغييــأماك       
  ٠عشرة أقسام بدال من سبعة        
  خ ـد بتاريــم والمنعق٢٠١٣/٢٠١٤ة للعام الجامعى ـــاع المؤتمر العلمى للكليــــمحضر إجتمـ ٣٧

  ٠م٢٧/٤/٢٠١٤      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 ٠أحيـــط المجلس علمـــــــا                
  مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن إعتماد  السيد األستاذ الدكتور/دم من ـالمق ابــالخطـ  ٣٨

  ٠م١١/٥/٢٠١٤-١٦/٤خالل الفترة من  ضمان الجودة وحدةالتقرير الشھرى ألنشطة        
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الل ـودة خـان الجـدة ضمـة وحـنشطرى ألـر الشھـاد التقريـإعتم ىعلــ ةــــــــالموافق                
  ٠م١١/٥/٢٠١٤-١٦/٤الفترة من       

  



  ـ  ١٣ـ  
  

  ة أساتذة الذينـن الخمسـد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمــرة بشأن ترشيح أحـمذكـ ٣٩
   ون تنظيمـ" من قان٤٠" من المادة "رة "جــإلى عضوية المجلس طبقا للفقم ـضمھ نــيمك       
  ٠جامعاتلا      
  القـــــــــــــــــــرار:ـ      

  أستاذإنضمام السيد األستاذ الدكتور/ جمال عبد الفتاح الجندى ـ  ىعلــ ةــــــــالموافق                
  ن ــة أساتذة الذين يمكـن الخمســالصيدالنيات المتفرغ بالكلية لعضوية مجلس الكلية من ضم      
  ٠الجامعات ن قانون تنظيم" م٤٠ن المادة "مجلس طبقا للفقرة "ج" مضمھم إلى عضوية ال      
  م ـد بقسـخليل ـ المدرس المساع ر بدر حسنــسحالصيدالنية/ دة ــالسي دم منــالمقاب ــالخطـ ٤٠

  ة ـل لجنــتشكيويتم ة ـبقسم الصيدلة اإلكلينيكيلتعيينھا فى وظيفة مدرس  الصيدلة اإلكلينيكية      
  بإنجلترا بسيادتھا والتى حصلت عليھا من جامعة نوتنجھام رسالة الدكتوراه الخاصة  فحص      
  :ـوتصبح كالتالـــــى      
  ـ السيد األستاذ الدكتور / السيد على إبراھيم١      

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                            
  حامـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الف٢      

  الصيدالنيات المتفرغأستاذ                             
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد٣      

  أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                            
  القـــــــــــــــرار : ـ       

  ٠للجنةد المعادلة ووصول تقرير اـــبع ةــــــــالموافق                
  أنــ) بشصيدالنياتة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين (ـة الدائمـة العلميـر اللجنــتقريـ ٤١
  ٠لصيدالنياتمدرس اـ  إكرامى عبدالرحيم خليلالعلمى المقدم من السيد الدكتور/ اإلنتاج       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ة ـة دون المدرسين وتم اإلطالع على التقرير الجماعى للجنــالكليس ــع مجلــــإجتم                 
  د ـة لوظائــف األساتــذة واألساتـذة المساعديــن (صيدالنيـات) الخاصة بالسيــة الدائمــالعلمي      
  ى ــــب العلمــول على اللقــللحص لصيدالنياتا درسـمإكرامى عبدالرحيم خليل ـ ور/ ـــــالدكت      

  ـ  اتــــلصيدالنياة مجلـس قسم ـذلك موافقــوك م الصيدالنياتــد بقســمساع اذـــــة أستلوظيف      
  لصيدالنيات حيـث أن ام المجلس بتعييــن سيادتــه فى وظيفــة أستـاذ مساعـــد بقسـ ىــيوص      
  ٠ية جزاءات تأديبيةؤدى التزاماته الجامعية بصـورة مرضية ولم يوقــع عليه أـي هسيادتـ      
  ذار ــة أسيوط بشأن إعتـبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعم الميكرواب قســــ خط ٤٢

  ة ـى الفلسفــور إمتحان الدكتوراه فـعن حض ـ عبدالسالم نجيبن محمد ـالسيد الصيدلى/ أيم       
  ٠وذلك لظروف صحية م٢٠١٤الصيدلية ( ميكروبيولوجى ومناعة ) دور يونيو        
  القـــــــــــــــرار :ـ       

  ن ـعـ عبد السالم نجيب  ن محمدــى/ أيمـد الصيدلــذارالسيــإعت ىعلــ ةــــــــالموافق                
  و ــة) دور يونيــة (ميكروبيولوجى ومناعـة الصيدليـوراه فـى الفلسفــان الدكتـور إمتحــحض      
  ٠ذلك لظروف صحية م و٢٠١٤      
  ى المقدمة من لجنة الحكم والمناقشة الخاصة برسالة ــــر الفردية والتقرير الجماعـــــ التقاري٤٣

  الماجستير المقدمة من السيدة الصيدالنية / إحسان محمد وجيه محمد السبع ـ المعيدة بقسم       
  ة ـــــل درجــــامعة أسيوط والمسجلة لنية الطب ـ جـــالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلي      
  ٠الماجستير فى العلوم الصيدلية ( ميكروبيولوجيا طبية ومناعة )      

  



   
  ـ  ١٤ـ  

  
  القـــــــــــــــرار : ـ      

   ن لجنةـــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع             
  إحسان / سيدة الصيدالنيـــة المــن ة ـــالمقدمر ـوالمناقشة الخاصة برسالة الماجستيالحكم         

  محمد وجيه محمد السبع ـ المعيـدة بقسم الميكروبيولوجيا الطبيــــة والمناعــة ـ كلية الطب        
  يكروبيولوجيا طبية م( ةيوم الصيدلـالعللنيل درجة الماجستير فى جامعـة أسيوط والمسجلة        
  ـ يـوصـى المجلس  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةم وكــذلك قــرار مجلـس قسـ )ومناعة       
  ٠)ميكروبيولوجيا طبية ومناعة(درجة الماجستير فى العلـوم الصيدلية  بمنـح سيادتـھا       
  قيدة أسيوط بشأن تجميد ـامعة الطب ـ جبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلياب قسم الميكروــ خط٤٤
  الك ـ المقيدة لدرجة الماجستير فى الميكروبيولوجياـالمى عبدـد يحيــدى أحمــن ة/ــالصيدالني      

  نـارا مــبإعت )ورـــشھ ٦(دة ــل لمـة طفــازة رعايـــى أجــا فـث إنھــة حيـــوالمناعة ــالطبي      
  ٠م١٧/٥/٢٠١٤      

  ـــــــــــرار :ـالقــــــــ      
  دة ــد الصيدالنيــة/ ندى أحمد يحيى عبد المالك ـ المقيــتجميـد قي ىعلــ ةــــــــالموافق                

  ازة رعايــة طفــل ـا فى أجة حيث إنھة الماجستير فى الميكروبيولوجيا الطبيــة والمناعـلدرج      
  ٠م١٧/٥/٢٠١٤شھور ) إعتبــــارا مــن ٦لمدة (       
  دـقيـ خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن تجميــد ٤٥

  الطبية  الصيدالنية/ مياده عرفات صادق سيد ـ المقيدة لدرجة الماجستير فى الميكروبيولوجيا      
  ٠باليابان الخارجية زوجھا عضوالبعثةوالمناعة لمدة عام وذلك لظروف سفرھا لمرافقة        
  القـــــــــــــــــــرار :ـ      

  د ـ المقيدة ـادق سيـات صــاده عرفـة/ ميـد الصيدالنيــد قيــتجمي ىعلــ ةــــــــالموافق                
  ا ـروف سفرھـام وذلك لظـة لمدة عـة والمناعـا الطبيــر فى الميكروبيولوجيـالماجستي لدرجة      
  ٠ة زوجھا عضوالبعثة الخارجية باليابان ـلمرافق      

  
  ٠مانية عشر والنصف ظھـر نفـس اليوى اإلجتماع فى تمام الساعة الثـذا وقـد إنتھــھ                 

       أمين المجلس                                                               رئيس المجلس                  

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

  
  
 
  

 

 

  


