
  
                                                                                   

                                                                   
  كلية الصيدلة        

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

  محضــــــــــــر
  )٦٠٧إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (

  م٥٢/٦/٢٠١٤م والممتد حتى ٢٢/٦/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 
    
فى تمام  م٢٥/٦/٢٠١٤والممتد حتى م ٢٢/٦/٢٠١٤الموافق  األحدإجتمـع مجلس الكلية يوم       

) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ ٦٠٧عشر صباحا بجلسته رقم ( الساعة الحادية
 ـ عميد الكلية وعضوية كل من:ـزيدان زيد إبرھيم 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة  ـ األستاذ الدكتور/ محــــروس عثمـــان أحمــد      ١
  وثـوكيل الكليــة لشئـون الدراسات العليا والبح    ــى عزقـــــلـ     ،،      ،،   / حســـــن فرغلـ٢
  وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـالب  ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضــل محمـــد٣
  طبيـةرئيــــــس مجلــــس قســـــم الكيميـــاء ال    ـ    ،،      ،،    / عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ٤
  ــــــرــــرئيـــــس مجلــــــس قســـــــم العقــاقـي  األستاذ الدكتورة/ صفــــاء أحمــد المغـــازى  ـ ٥
  رئيــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية      / ھنـاء محمـد عبـدالــودود       ،،      ،،      ـ ٦
  القائـــم بأعمــال رئيـس مجلـس قســم الكيميـاء    فـــه ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خلي٧

  العضويـة الصيدلية                  
  القائـم بأعمـال رئيس مجلـس قسم الصيدالنيـات    ـ السيدة الدكتورة/ جيھـان نبيــل حسـن فتيـح٨
  ــــة المتفــــرغأستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـ    / أحمـــد السيــــد أبوطالب  ـ األستاذ الدكتور٩
  أستـــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ      ـ    ،،      ،،    / عبـدالحميـد نجيــب كفافى١٠
  أستـــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ  ـ    ،،      ،،    / سيــد إبراھيم عبدالرحمن        ١١
  أستــاذ الكيميــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ   إسماعيل محمد        ـ    ،،      ،،   /عبدالمعبود١٢
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــة الصيدليـة المتفرغ      ـح     ــــد صالــــ/ جمــــال أحم  ـ    ،،     ،،  ١٣
  المتفــــرغ صيدالنيــــــــــــاتالـــــاذ ــــــأستــــ     جمال الدين عبدالفتاح الجندى/،،    ،،       ـ١٤
  ـر ــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــــــأستـــــــ           ـرجـسلـــوى فــاروق فـ األستاذ الدكتورة/ ١٥
  ـــةـــــــــــــاذ الكيـمـيــــــــاء الطبيـــــــأستـــــــ    ـمـنـوال أبوبكـر عبدالحلي،،     /   ـ   ،،    ١٦
  ــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــةـأستـــــــ    هــ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـــد شيحـ١٧
  ــــــرـــــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــــــــــــــــــأستـــــ    م دسوقىـعــز الدين قاسـ    ،،     ،،     / ١٨
  مــــــــــدرس الكيميـــاء التحليليــــة الصيدليــة     نـــت حســســــن رفعـ السيـد الدكتـور/  ح١٩
  رئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فـــرع أسيـوط   ــد      ـھانــــى محمـــــد فريـ،،     ،،     /    ـ ٢٠

  :ـ  نـكــل م عن الحضــور تغيبوقــد        
  رئيــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيـــة        ـد   ـــد أحمــاألستاذ الدكتور/ سيــــــــد محمــ ـ١
  ــــرغــأستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــ  د       ـ/ سيـــد إسماعيــــل محمــ   ـ    ،،      ،،  ٢
  د ـــــــــالمساعــ قيـــــــــرالعقاـــاذ ــــــــــــأستــ    فـاس يوســــــة عبـساميـ السيدة الدكتورة/ ٣
  لألدوية بأسيـوط  T٣Aمـديــر عـــام مصنــع   ـه لطفـــى محمــــد        ــأسامــالسيـد الدكتـور/  ـ ٤

  ى ــــد بـــدأ المجلس فـــــاد المجلس ـ قـــــة إنعقـــى الالزم لصحـــــدد القانونـــولتكامــــل العــ    
  ألعمـــال التالــى:ـمناقشـة جــدول ا



  
  ـ  ٢ـ  

  
   م١٥/٥/٢٠١٤خ ــدة بتاريــ) المنعق٦٠٦ة رقم (ـر الجلسة السابقـق على محضــالتصديـ  ١

  ٠م٢٠/٥/٢٠١٤والممتد حتى      
  القـــــــــــــــرار : ـ     

   ةيد الكليـور/ عمـالسيد األستاذ الدكتدم ـقة ـة الجلسـوفى بداي ٠تمــت المصادقـة                
  بكل من:ـ والترحيب ةـالتھنئ ورئيـس المجلس     
  ٠ـ قرب حلول شھر رمضان الكريم  أعاده هللا على األمة اإلسالمية بالخير والبركات١     
   الصيدالنيـاتاذ ــأستـ  جمال الدين عبدالفتاح الجندى اذ الدكتور/ـد األستـالسي ـ٢     

  ن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضمھم إلى عضوية ـمن ضمه ـدتسيا امـإلنضم رغـالمتف         
  ٠" من قانون تنظيم الجامعات٤٠"ن المادة ــالمجلس طبقا للفقرة "ج " م         

  كما قدم المجلس التعزية لكل من:ـ           
   طـالبكيـل الكلية لشئون التعليـم والـ و ارق أبوالفضــل محمدط السيد األستاذ الدكتور/ـ ١    

  ٠لوفاه والده        
  ٠عساف ـ أستاذ العقاقير المتفرغ لوفاه والدهمحمود حافظ  السيد األستاذ الدكتور/ـ ٢    
  والممتد  م١٥/٥/٢٠١٤) بتاريــخ ٦٠٦رقم ( مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقةـ  ٢

  ٠م٢٠/٥/٢٠١٤حتى      
  :ـ القــــــــــــــرار     

                ً    ٠تنفيذ القراراتوتم  أحيـــط المجلس علما
  ـ خطاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اإللتماس المقدم  ٣

  د ـان المنعقـمن الطالب الماليزيين إلعفائھم من مقرر حقوق اإلنسان وغيابھم عن اإلمتح     
  ٠م٣/٦/٢٠١٤يوم      
  ــــــــــرار :ـالقــــــــ     

   م عنـــــغيابھالب الماليزيين لـــن الطـــاإللتماس المقدم م ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ٠م لمقرر حقوق اإلنسان٣/٦/٢٠١٤اإلمتحان المنعقد يوم      
  ناجى ى ـة/ دينا مصطفــد الصيدالنيـد قيــاف تجميـإيق أنـبش الطبيةاب قسم الكيمياء ــخطـ  ٤

   ل ـم (من الخارج) لنيـدة بالقسـة أسيوط والمقيـقوشتى ـ الصيدالنية بمعھد األورام ـ جامع     
  صيدلية طبية) حيث أن فترة التجميد تنتھى كيمياء درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (     
  ٠م١٦/٥/٢٠١٤فى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  د الصيدالنية/ دينا مصطفى ناجى قوشتى ـ ـد قيـإيقاف تجمي ـىـة علــــــــوافقـالم                
  ة ــل درجــم (من الخارج) لنيـدة بالقسـوط والمقيــة أسيـالصيدالنية بمعھد األورام ـ جامع     
  رة التجميد تنتھى فى ــث أن فتـصيدلية طبية) حيكيمياء وم الصيدلية (ـالماجستير فى العل     
  ٠م١٦/٥/٢٠١٤     
  د اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ أشرف مصطفى ـم بشأن الطبيةاب قسم الكيمياء ـخطـ  ٥

  كمال عبدالمجيد ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسية بإستراليا للحصول      
  م٢١/٤/٢٠١٤على درجة الدكتوراه من جامعة ولونجونج لمدة ستة أشھر إعتبارا من      
  ٠وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بھا فى ھذا الصدد     
  
  



  
  ـ  ٣ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  مد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ أشرف مصطفى كمال  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  راليا ـو اإلجازة الدراسية بإستـوعضالطبية الكيمياء  د بقسمـعبدالمجيد ـ المدرس المساع     
  ارا من ـر إعتبــدة ستة أشھـج لمـة ولونجونــوراه من جامعــة الدكتــول على درجــللحص     
  ٠م وذلك طبقا للوائح والقوانين المعمول بھا فى ھذا الصدد٢١/٤/٢٠١٤     
  لمية للسيد الدكتور/ محمد د المھمة العــم أنـالصيدلية بش تحليليةم الكيمياء الـاب قسـخطـ  ٦

  را ـة برمنجھام بإنجلتـو المھمة العلمية بجامعـعبدالجليل أبوالوفا ـ المدرس بالقسم وعض     
  ٠م الستكمال المھمة العلمية١٥/٤/٢٠١٥حتى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ل ـد عبدالجليــور/ محمــد الدكتــللسي ةــة العلميــد المھمــم ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة ـة العلمية بجامعـو المھمــوعضالصيدلية  تحليليةاء الـالكيميا ـ المدرس بقسم ــأبوالوف      
  ٠م الستكمال المھمة العلمية١٥/٤/٢٠١٥برمنجھام بإنجلترا حتى       
  دأھا فى ــة والتى بـة العلميـل المھمـأن تحويـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ  ٧

   ارةــإعم إلى ـدرس بالقسـور/ محمد عبدالجليل أبوالوفا ـ المــلسيد الدكتلم ١٥/٧/٢٠١٣     
  ٠م ولمدة عام١٥/٧/٢٠١٤لجامعة برمنجھام بإنجلترا بداية من      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  م ١٥/٧/٢٠١٣دأھا فى ــة والتى بـة العلميــل المھمــتحوي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ى ــإل عبدالجليل أبوالوفـــا ـ مدرس الكيمياء التحليلية الصيدليــة دــــور/ محمـلسيد الدكتل     
  ٠م ولمدة عام١٥/٧/٢٠١٤بإنجلترا بداية من  لجامعة برمنجھام  ارةــإع    
  رة ــكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن كثاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الـخطـ  ٨

  م األقسام العلمية داخل الكلية ــاألعالن عن مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه فى معظ     
  والصيدلة  بالتزامن مع إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لطالب برنامجى العلوم الصيدلية     
  ة ـدلة السريريـوم الصيـالب دبلـا لطـات العليـات الدراســأمتحانافة إلى ـة باإلضــاإلكلينيكي    
  ة الماجستير (دور ـة لدرجـررات العامـات المقـوالتكنولوجيا الصيدلية (دور ثان) وإمتحان     
  ر (دور ثان) ـة الدكتوراه (دور أول) والماجستيـأول) وإمتحانات المقررات الخاصة لدرج     

 ٠ا على السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھممما يمثل عبئ      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ٠ت ومراعاه عدم التداخل فى المستقبليتــــم تنظيم الوق                
  درس ــاب قسم الصيدالنيات بشأن إعتذار السيد الدكتور/ غريب محمد عبد العال ـ المـخطـ  ٩

  ود ــراء محمــة/ إسـة بالصيدالنيـر الخاصــالماجستي ةالــعلى رسراف ــم عن اإلشـبالقس     
  ة  ـوتصبح اللجن لمملكة العربية السعوديةل راً لسفر سيادتهــدة بالقسم نظـالمعيمصطفى ـ      
  كالتالى:ـ     
    سوزان شوقى طوسـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ١     

  دالنيات المتفرغالصي أستاذ                            
    جمال عبدالفتاح الجندىاألستاذ الدكتور/  ـ السيد٢     

  الصيدالنيات المتفرغ أستاذ                            
  
  



  ـ  ٤ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  المدرس ور/ غريب محمد عبد العال ـ ـد الدكتـذار السيــإعت ـىـة علــــــــالموافقـ                
  راء ـالخاصة بالصيدالنية/ إس ـرالماجستي ةالـراف على رسـات عن اإلشـم الصيدالنيـبقس      
  ة ـة العربيـلمملكل هــر سيادتـراً لسفــات نظــم الصيدالنيـدة بقسـالمعيى ـ ـود مصطفـمحم      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا السعودية      
  السيد الدكتور/ غريب محمد عبد العال ـ  ستمراريات بشأن إخطاب قسم الصيدالنـ ١٠

 الدكتوراه الخاصة بكل من:ـر والماجستي اإلشراف على رسائل فى لجانالمدرس بالقسم       
  ـ المدرس المساعد بالقسم (درجة الدكتوراه)يدالنية/ بسمة ناجى عبدالحميد الص ةالسيدـ ١      
  ر)ماجستيحسن أحمد ـ المعيد بالقسم (درجة الالسيد الصيدلى/ ھيثم  ـ٢      
  السيد الصيدلى/ محمد أحمد صفوت (درجة الدكتوراه من الخارج) ـ٣      
  عبدالرحمن مصطفى حلمى عبدالحفيظ (درجة الدكتوراه من الخارج) السيد الصيدلى/ ـ٤      
  لخارج)ر من اماجستيالصيدالنية/ عبير سعد حسن عطيه (درجة ال ةالسيد ـ٥      

   ٠لمملكة العربية السعوديةنظراً لسفر سيادته ل      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  شراف على المذكورين أعاله سيادته لإل ستمرارإ ىة علـالموافقــ ١      
  إلضافة عضو آخر للجنة اإلشراف لكل من:ـ الصيدالنيات قسمـ يعاد ل٢      
  النية/ بسمة ناجى عبدالحميدالصيد ةالسيدأ ـ           

  مدرس مساعد بقسم الصيدالنيات (درجة الدكتوراه)                                
  السيد الصيدلى/ محمد أحمد صفوت ـ ب        
  (درجة الدكتوراه من الخارج)                                 

  دة ـة السيـإضافأن ـوط بشـة أسيـجامع خطاب قسم الكيمياء الحيوية الطبية ـ كلية الطب ــ ١١
  وم ــكلية العلـ  م الكيميــــاءـاذ بقسى ـ األستــــت أبوالمعالـوى ثابـورة/ نجـاذ الدكتـاألست      
  ى/ ـرسالة الماجستير الخاصة بالسيد الصيدلى ـــى لجنة اإلشراف علـــإلة أسيوط ــجامع      
  ة ـــدلة ـ جامعـة الصيـة بكليـاء الحيويــــم الكيميـد بقسـمعيال ـ دهللاـرى عبـى صبـمصطف      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ ـ فرع أسيوطاألزھر       
  نجوى ثابت أبوالمعالى  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/١     

  جامعة أسيوط ـ كلية العلوم ـ ستاذ الكيمياءأ                            
  أمانى أوسامه محمد ورة/ـــلدكتدة اــــالسي ـ٢     

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط المساعد الحيوية الطبية أستاذ الكيمياء                            
  أحمد على عبدالغنى ور/ــــالدكت دــــ السي٣     

  لمساعدالحيوية ا أستاذ الكيمياء                            
  ـ فرع أسيوطـ جامعة األزھر  صيدلةالكلية                       

  ھشام حماده طه ور/ـــــالدكت دــــ السي٤     
  ـ فرع أسيوطـ جامعة األزھر  صيدلةكلية الالحيوية ـ  مدرس الكيمياء                           

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  سيدة األستاذ الدكتورة/ نجوى ثابت أبوالمعالى ـ ة الــإضاف ـىـة علــــــــالموافقـ                 

  راف على ــة اإلشــى لجنــــإلوط ــة أسيــجامع وم ـــة العلــ كلياء ــم الكيميـاذ بقسـاألست      
  د بقسم ـــــ المعي مصطفى صبرى عبدهللاى/ ـة بالسيد الصيدلـر الخاصـالة الماجستيـرس      
  بإشــراف اللجنة  وطــــرع أسيــ فر ــــــة األزھــكلية الصيدلة ـ جامعاء الحيوية بـالكيمي      
  ٠المذكورة سابقا      



  ـ  ٥ـ  
  ة السيدة الدكتورة/ ــخطاب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأن إضافـ ١٢
  ة ــأسيوط إلى لجنة ـب ـ جامعـدرس بقسم الباثولوجى ـ كلية الطـرانيا مقبول أحمد ـ الم       

  درس ـم أشرف أمين ـ المــة بالصيدالنية/ مريــوراه الخاصــالة الدكتـراف على رســاإلش      
   ة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (فارماكولوجى)ـل درجـم والمسجلة لنيـد بالقســالمساع      
  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ      
  عادل عبدالودود جمعه ـ السيد األستاذ الدكتور/١     

  الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطأستاذ                             
  إنجى أحمد عبدالرحمن على ورة/ـــدة الدكتــــالسي ـ٢     

  الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطمدرس                             
  انيا مقبول أحمدر /ةورــــالدكت ـ السيـــدة٣     

  الباثولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوطمدرس                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  إضافة السيدة الدكتورة/ رانيا مقبول أحمد ـ المدرس بقسم  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  الة الدكتوراه ـة اإلشراف على رســوط إلى لجنــأسي ةــب ـ جامعــة الطــالباثولوجى ـ كلي      
  الفارماكولوجى ـ كلية قسم مدرس المساعد بة بالصيدالنية/ مريم أشرف أمين ـ الـالخاص      
   ةـوم الصيدليــى العلــوراه فــة الدكتـــرجد لـــلة لنيــوالمسجوط ـــة أسيـــب ـ جامعــالط      
  ٠ــراف اللجنة المذكورة سابقابإش (فارماكولوجى)      
  إعتذار الصيدالنية/ نھلة   اب قسم الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط بشأنــخطـ ١٣

  وم الصيدلية ـفى العلر ـة الماجستيــل درجـلة لنيـم والمسجـدة بالقسـإبراھيم أحمد ـ المعي      
  روف ــراً لظـم وذلك نظ٢٠١٤يونيو  عن دخول إمتحان الماجستير دور (فارماكولوجى)      
  ٠إجتماعية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  م ــدة بقســلة  إبراھيم أحمد ـ المعيـذار الصيدالنية/ نھــإعت ـىـة علــــــــالموافقـ                

  فى العلوم تير والمسجلة لنيل درجة الماجسالفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط       
  م وذلك نظراً ٢٠١٤عن دخول إمتحان الماجستير دور يونيو  الصيدلية (فارماكولوجى)      
  ٠لظروف إجتماعية      
  زة ـعذر المرضى المقدم من الصيدالنية/ ــلشئون الطبية بشأن العلر اإلدارة العامة ـتقريـ ١٤

  وم الصيدلية ـفى العلر ـة الماجستيــل درجـيالخارج) لندة (من ــ المقي دـم محمــعبدالرحي      
  دور  ةــــــررات الخاصــــور إمتحان المقــــوذلك عن حض ة)ـا ومناعـــــ(ميكروبيولوجي      
  ٠م ٢٠١٤ة ــــيوني       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  زة عبدالرحيم ــعة/ ـمن الصيدالنيدم ـى المقــذر المرضــالع ـىـة علـــــــالموافقـ                

   ةــــوم الصيدليــى العلـفر ــة الماجستيــل درجــارج) لنيـــالخن ــدة (مــــ المقي دـــمحم       
  ة ـــــررات الخاصـــــور إمتحان المقــــوذلك عن حض ة)ـــــا ومناعــــــ(ميكروبيولوجي       

 ٠م٢٠١٤ة ــــــيونيدور        
  لشئون الطبية بشأن العذر المرضى المقدم من الصيدالنية / مروة لتقرير اإلدارة العامة ـ ١٥

  ة ــوم الصيدليــى العلـوراه فــة الدكتــل درجــدة (من الخارج) لنيـعبدالمعز سيد ـ المقي       
  ٠(ميكروبيولوجيا ومناعة)       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ٠فى ھذه المادةذر المرضى ـالع ىة علـالموافقـعـــدم                 



    
  ـ  ٦ـ  

  
  ذر المرضى المقدم من الصيدالنية/ بسمة ـلشئون الطبية بشأن العلر اإلدارة العامة ـتقريـ ١٦

  ور ـدلة السريرية (إكلينيكية) وذلك عن حضـوم الصيـدة بدبلـعبدالرحيم عبدالنعيم ـ المقي      
  ٠ات الدور الثانىإمتحان      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة عبدالرحيم ـدم من الصيدالنية/ بسمـى المقـذر المرضــالع ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ات نـور إمتحاـة (إكلينيكية) وذلك عن حضـوم الصيدلة السريريـدة بدبلـم ـ المقيـعبدالنعي      
  ٠الدور الثانى      
  ص رسالة ـة المشكلة لفحـر اللجنــأن تقريـم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـاب قســخطـ ١٧

  د ـدرس المساعـياسر عبدالھادى مصطفى ـ الم /د الصيدلىـة من السيـوراه المقدمــالدكت      
  وتكون على النحو التالى:ـ زة الدراسية بجامعة وترلوو بكنداابالقسم وعضو اإلج      

  عبدالعليم محمد عبدالعليم ـ السيد األستاذ الدكتور/١     
  المتفرغ الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ                             

  عبـدالحميـد نجيــب كفافى ـ السيد األستاذ الدكتور/٢     
  المتفرغ الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ                             

  سامية جالل أحمد /ةورــــالدكت ةدـــسيـ ال٣     
  المساعد الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ                             

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ويؤجــل التعييـن لحيـن وصول   لةـة المشكـاللجنأحيــط المجلـس علمــاً بتقريــر                 

  ٠جلس األعلى للجامعاتالمعادلة من الم      
  اء السيد الدكتور/ بھاء جمال الدين ــأن إعفـاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشـخطـ ١٨

  إعتبارا من  لمملكة العربية السعوديةارة لدولة اـلإلع حـوالمرشلقسم درس باـمحمد ـ الم      
  المعيدى ـ درو نبيل بشرـد الصيدلى/ أنـة اإلشراف الخاصة بالسيـم من لجن١/٩/٢٠١٤      
  لجنة كالتالـى:ـالح ـوتصب م١٦/٣/٢٠١٤والمقيد لدرجة الماجستير بتاريخ بالقسم        
    عــــالء عــرفـــات خليفـــه  ور/ــــد الدكتــــ السي١     

  العضوية الصيدلية القائم بأعمال رئيـس مجلس قسم الكيمياءو مساعد أستاذ                   
  حجاج حسن محمد  ور/ــــد الدكتــــ السي٢     

   الكيمياء العضوية الصيدليةمدرس                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  بھـاء جمال الدين محمد ـ المدرس ور/ ــد الدكتـاء السيـإعف ـىـة علــــــــالموافقـ                
   ة السعوديةـة العربيـلمملكلإلعـارة لدولة ا حـة والمرشـضوية الصيدليالكيمياء العم ـبقس      
  م مـن لجنـة اإلشـراف الخاصـة بالسيـد الصيدلـى/ أنـدرو نبيـل ١/٩/٢٠١٤ارا من ــإعتب      
  والمقيـد لدرجــة الماجستيـر بتاريـخ ة ـالكيمياء العضوية الصيدلياى ـ المعيـد بقسـم ـبشـ      
  ٠راف اللجنة المذكــورة سابقاـــبإش م١٦/٣/٢٠١٤      
  اء السيد الدكتور/ بھاء جمال الدين ــم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إعفـاب قسـخطـ ١٩

  ارا من ــإعتب لمملكة العربية السعوديةلإلعارة لدولة ا د ـ المدرس بالقسم والمرشحـمحم      
   دـر ـ المعيـد عمـر محمـى/ ياسـصة بالسيد الصيدلراف الخاـة اإلشـن لجنم م١/٩/٢٠١٤     

  وتصبح اللجنة كالتالى:ـ م١٦/٣/٢٠١٤بتاريخ  بالقسم والمقيد لدرجة الماجستير      
  



  ـ  ٧ـ  
  

  سامية جالل أحمد /ةورــــالدكت ةدــــ السي١     
  المساعد الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ                             

  حجاج حسن محمد  ور/ــــد الدكتــــ السي٢     
   الكيمياء العضوية الصيدليةمدرس                             

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  محمد ـ المدرس  اء جمال الدينـور/ بھـد الدكتـاء السيــإعف ـىـة علــــــــالموافقـ                

    ةـة السعوديـة العربيـلمملكارة لدولة اــلإلع ضوية الصيدلية والمرشحم الكيمياء العـبقس      
  م من لجنة اإلشراف الخاصة بالسيد الصيدلى/ ياسر محمد عمر ١/٩/٢٠١٤ إعتبارا من      
  خــبتاري رــاجستيـة المــدرجـد لــــوالمقية ــة الصيدليــاء العضويــالكيميم ـد بقســـالمعي      
   ٠بإشــراف اللجنة المذكــورة سابقا م١٦/٣/٢٠١٤      
  السيد الدكتور/ بھاء جمال الدين  ستمرارخطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إـ ٢٠

  ارا من ـإعتب لمملكة العربية السعوديةلإلعارة لدولة ا محمد ـ المدرس بالقسم والمرشح       
  ـ إبراھيم ى/ محمد عبدالرحمن ـد الصيدلـبالسية ـراف الخاصــة اإلشــم للجن١/٩/٢٠١٤      
  وتصبح  ة الماجستيرـد لدرجـوالمقي رع أسيوطـة األزھر ـ فـالمعيد بكلية الصيدلة ـ جامع      
  اللجنة كالتالى:ـ      
    عــــالء عــرفـــات خليفـــه  ور/ــــد الدكتــــ السي١     

  العضوية الصيدلية بأعمال رئيـس مجلس قسم الكيمياء القائممساعد و أستاذ                    
  مصطفى حامد عبدالرحمن ور/ــــد الدكتــــ السي٢     

  مدرس بقسم الكيمياء العضوية ـ جامعة اآلزھر ـ فرع أسيوط                         
  ھاء جمال الدين محمدب ور/ــــد الدكتــــ السي٣     

   الكيمياء العضوية الصيدليةمدرس                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  درس ـھاء جمال الدين محمد ـ المالسيد الدكتور/ ب ستمرارإ ـىـة علــــــــالموافقـ                
   ة السعوديةـة العربيـلمملكارة لدولة اــلإلع حـم الكيمياء العضوية الصيدلية والمرشـقسب      

  راف الخاصة بالسيد الصيدلى/ محمد عبدالرحمن ـة اإلشـم للجن١/٩/٢٠١٤ارا من ـإعتب      
   والمقيد لدرجة الماجستير ة األزھر ـ فرع أسيوطـد بكلية الصيدلة ـ جامعــ المعيإبراھيم       
  ٠بإشــراف اللجنة المذكــورة سابقا      
  المناقشة الخاصة برسالة قدمة من لجنة الحكم ور الجماعى المـر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢١

  المدرس المساعد ـ عال محمد فھمى قاسم  أبوغدير  / الدكتوراه المقدمة من الصيدالنية       
   العلوم الصيدليةفى  وراهـة الدكتـل درجـالعضوية الصيدلية والمسجلة لنيكيمياء بقسم ال       

  ٠)عضوية صيدلية(كيمياء       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                
  عال محمد / الدكتوراه المقدمة من الصيدالنيةة برسالة ـة الخاصـوالمناقشم  ـالحك ةـلجن       
  العضوية الصيدلية والمسجلة كيمياء د بقسم الـعالمدرس المساـ فھمى قاسم  أبوغدير         
  رار ـوكــذلك قــ )عضوية صيدلية(كيمياء  ةـوم الصيدليــالعلفى  وراهـة الدكتـل درجــلني       
   ةــدرج اـح سيادتھبمنـس ـــى المجلـة ـ يـوصـة الصيدليـالعضوياء ـكيميالم ـس قسـمجل       
  ٠)عضوية صيدلية(كيمياء  صيدليةالفى العلـوم  الدكتوراه       

  



  ـ  ٨ـ  
  

  المناقشة الخاصة برسالة ر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم وـر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢٢
  م ـد بقســدرس المساعـالمـ ن جمال جبرائيل  ـلوري/ ةــة من الصيدالنيـوراه المقدمـالدكت      
  ٠)(عقاقير العلوم الصيدليةفى  توراهالعقاقير والمسجلة لنيل درجة الدك      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  لورين جمال / الدكتوراه المقدمة من الصيدالنيةوالمناقشة الخاصة برسالة الحكم   ةـلجن      
  وم ـالعلفى  المدرس المساعـد بقسـم العقاقيـر والمسجلة لنيل درجة الدكتوراهـ جبرائيل        

   العقاقير ـ يـوصـى المجلس بمنح سيادتھام وكــذلك قــرار مجلس قس )(عقاقير الصيدلية      
  ٠)عقاقير( الصيدليةفى العلـوم  الدكتوراه درجة      
  المناقشة الخاصة برسالة ر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم وـر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢٣

  د ــدرس المساعـالمـ ى ـر علـى بكـروة فتحـم/ الدكتوراه المقدمة من السيدة الصيدالنية       
   العلوم الصيدليةفى  ة الدكتوراهـل درجـالتحليلية الصيدلية والمسجلة لنيكيمياء م الـبقس       
  ٠)يلية صيدليةتحلكيمياء (      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  / الصيدالنية السيــدة ة منــوراه المقدمــالدكتالة ـة برسـة الخاصـوالمناقشم ــالحك ةـلجن      
  التحليلية الصيدلية والمسجلة كيمياء درس المساعـد بقسـم المالـ بكـر على مـروة فتحى       
  ذلك قرار مجلس ـوكـ )تحليلية صيدليةكيمياء ( العلوم الصيدليةفى  لنيل درجـة الدكتوراه      
  فى  الدكتوراه ةـدرج اـالتحليلية الصيدلية ـ يـوصـى المجلس بمنح سيادتھكيمياء الم قســ      
  ٠)تحليلية صيدلية(كيمياء  الصيدليةالعلـوم       
  المناقشة الخاصة برسالة ر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم وـر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢٤

  ارج) ـن الخـ(مـ د ــد خورشيـد عبدالحميـأحم/ ىـد الصيدلـة من السيـر المقدمـالماجستي       
  ٠)تحليلية صيدليةكيمياء ( العلوم الصيدليةفى  والمسجل لنيل درجة الماجستير      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  حمد أ/ ىــد الصيدلـر المقدمة من السيـالماجستيوالمناقشة الخاصة برسالة الحكم   ةـلجن      
   العلوم الصيدليةفى  (من الخارج) والمسجل لنيل درجة الماجستيرـ عبدالحميد خورشيد       
   يوصى التحليلية الصيدلية ـكيمياء الم رار مجلس قسـذلك قوكـ )تحليلية صيدليةكيمياء (      
  ٠)دليةصي تحليلية(كيمياء  الصيدليةفى العلـوم  الماجستير درجة المجلس بمنح سيادته      
  المناقشة الخاصة برسالة ر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم وـر الفردية والتقريـالتقاريـ ٢٥

  (من الخارج) ـ سالى عبدالمؤمن محمد / ةــدة الصيدالنيــن السيـة مــر المقدمــالماجستي      
  ٠)دليةتحليلية صيكيمياء ( العلوم الصيدليةفى  لنيل درجة الماجستير ةوالمسجل      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  / السيـدة الصيدالنيـةمن الماجستيـر المقدمة والمناقشة الخاصة برسالة م  ــــالحك ةـلجن      
   ومـالعلفى  ة الماجستيرــل درجـ(من الخارج) والمسجلة لنيـ د ــن محمـعبدالمؤمى سالـ      
  التحليلية اء ـكيميالم رار مجلس قســــوكـذلك ق )ةــــتحليلية صيدلياء ــــكيمي( الصيدلية      
  (كيمياء  الصيدليةوم الماجستير فى العل درجة الصيدلية ـ يوصى  المجلس بمنح سيادتھا     
  ٠)ةـــدلية صيــتحليلي     



  ـ  ٩ـ  
  الة ـالمناقشة الخاصة برسم وـالتقارير الفردية والتقرير الجماعى المقدمة من لجنة الحكـ ٢٦

  د بقسم الصيدلة ـالمعيـ ن عبدالحميد تمام ـحس/ ىلـد الصيدـة من السيـر المقدمـالماجستي      
  ٠)(صيدلة صناعية العلوم الصيدليةفى  الصناعية والمسجل لنيل درجة الماجستير      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                

  حسن / السيد الصيدلىالماجستيـر المقدمة من ة الخاصة برسالة ـوالمناقشم  ـالحك ةـلجن      
  فى  ة الماجستيرـل درجـل لنيـم الصيدلة الصناعية والمسجـد بقسـالمعيـ عبدالحميد تمام       
  ـ يوصى الصيدلة الصناعية م وكـذلك قرار مجلس قس )(صيدلة صناعية العلوم الصيدلية      
  ٠)(صيدلة صناعية الصيدليةفى العلـوم  الماجستير درجة المجلس بمنح سيادته      
  رر التحليل اآللى ضمن ـان مقـم إمتحـأن تقسيـا بالكلية بشـلعليات اــرة إدارة الدراسـمذكـ ٢٧

  ٠المقررات العامة لطالب الماجستير إلى يومين      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

    ٠سات العلياايتـــم التواصل ودراسة ھذا الموضوع مع إدارة الدر                
  ة سينسيناتى بالواليات المتحدة األمريكية كلية الصيدلة ـبين جامع اونـة تعـأن إتفاقيـبشـ ٢٨

  ٠جامعة أسيوط ـ كلية الصيدلةو ونكلجيمس       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

    ٠العليا والبحوث باستفاضةسات ااد للمناقشة فى لجنة الدرـــــتع                
  ن السيدة الدكتورة/ سحر بدر حسن يأن تعيـية بشدلة اإلكلينيكية بالكلـم الصيـاب قســخطـ ٢٩

  ٠فى وظيفة مدرس بالقسم  ـ المدرس المساعد بالقسم  خليل      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ـ المدرس  ن خليلـدر حسـر بـدة الدكتورة/ سحـن السييـتعي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  حيث إن يدلة اإلكلينيكية فى وظيفة مدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكية الصالمساعد بقسم        
   ٠سيادتھا ملتزمة وتقوم بآداء واجبتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية       
  تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين (صيدالنيات) بشأن ـ ٣٠

  م ـى المقدم من السيدة الدكتورة/ منى مصطفى محمد المھدى ـ المدرس بقساإلنتاج العلم      
  ٠الصيدالنيات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلطالع على التقرير الجماعى للجنة ـــإجتم                 

  بالسيدةـذة المساعديــن (صيدالنيـات) الخاصة العلمية الدائمة لوظائف األساتـذة واألسات      
  العلمىاللقب  للحصول على لصيدالنياتا ـ مدرسالدكتورة/ منى مصطفى محمد المھدى       
   لصيدالنيات ـا قسم ة مجلســـــوكذلك موافق ة أستاذ مساعد بقسم الصيدالنياتوظيففى       
  ات حيـث أن ــالصيدالني مـاذ مساعـد بقسـالمجلس بتعيين سيادتھا فى وظيفة أست يوصى      
  ة جزاءات ـأي اعليھ وقــعم تــــة بصـورة مرضية ولــــا الجامعيؤدى التزاماتھـتا ھسيادت      
  ٠ةــــــتأديبي      
  ع عليه ــب الذى وقـان الطالـأن حرمـة بشـس الجامعـد األستاذ الدكتور/ رئيـاب السيـخطـ ٣١
  ة التنفيذية ــمن الالئح ١٢٥ـ ١٢٤ات الواردة بالمادة ـدى المخالفـاً نتيجة إحجزاء تأديبي      
   فى األرواح رارـب بأضــى تتسبـات التـن المخالفـرھا مـات أو غيـم الجامعــون تنظيـلقان      
   ة مع إخطارـة المختلفة من القيد بمرحلة الدراسات العليا بالجامعــــات  الجامعـأو ممتلك      

  ات القيد بمرحلة الدراسات ــــون ضمن متطلبـة بذلك على أن يكـالمصري جميع الجامعات      
  ٠عدم توقيع أى جزاء تأديبى خالل سنوات الدراسة دـالعليا شھادة تفي      



  
  ـ  ١٠ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ٠األقسامأحيـــط المجلس علماً وتم التوزيع على                 
  المناقشة الخاصة برسالة ر الجماعى المقدمة من لجنة الحكم وـر الفردية والتقريـالتقاري ـ٣٢

  المـدرس ـ  عالم فـآيات أحمد عبدالمنص/ ةـــن السيدة الصيدالنيــــالدكتوراه المقدمة م      
   ةـــوم الصيدليــــعلالى ـــف ة الدكتوراهــــبقسم الصيدالنيات والمسجلة لنيل درجالمساعد     
  ٠)اتــــــ(صيدالني    
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ن ــة والتقرير الجماعى المقدمة مــاء بالتقارير الفرديــى ماجـــد اإلطــالع علـبع                
  آيات/ يةالسيــدة الصيدالن الدكتوراه المقدمـة منوالمناقشة الخاصة برسالة الحكم  لجنة      
  ل ـــلة لنيــات والمسجــالمــدرس المساعــد بقســم الصيدالنيـ أحمــد عبدالمنصف عالم       
  م ــــس قسـرار مجلــذلك قــوك )(صيدالنيات ةــــوم الصيدليـالعلى ـــــفوراه ـالدكتةـدرج      
  وم ــى العلـــف الدكتوراه ةــــــدرج اــح سيادتھــبمن ســى المجلــات ـ يوصـــــــالصيدالني     
  ٠)اتـــــــــصيدالني( الصيدلية     
  (الكيمياء  ىـدلة وھـة الصيـة بكليـصصة متخـام علميـاء أقســة على إنشــأن الموافقـبش  ـ ٣٣

  فى مجلس جامعة أسيـوط فـى جلسته رقم الميكروبيولوجيا ، الفارماكولوجى) ،  الحيوية      
  ٠م٢٥/٣/٢٠١٤نعقد فى ) الم٦٤١(      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  باإلتصـال بالجامعـة لتحديد س ـت مناقشة الموضوع بتفاصيله ويوصى المجلـتم                

   ٠أماكن لھذه األقسام خالل الخطة القادمة      
  

  ٠مر نفس اليوھصف ظذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنـھ             

       أمين المجلس                                                   رئيس المجلس                    

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

 


