
                                                                                   
                                                                   

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

  )٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــر

  )٦٠٨إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
  م ١٥/٧/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 

  

م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ١٥/٧/٢٠١٤الموافق  ثالثاءالإجتمـع مجلس الكلية يوم       
ـ عميد الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم  ) بمقر مجلس الكلية٦٠٨بجلسته رقم (

 وعضوية كل من:ـ
 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوكيل الكلية   ـ األستاذ الدكتور/ محــــروس عثمـــان أحمـد      ١
  وثـراسات العليا والبحوكيل الكليــة لشئـون الد        ـ     ،،      ،،   / حســـــن فرغلـــى عزقـــــل٢
  وكيـــــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـالب        ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضــل محمــد٣
  رئيــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيــة      ـد   ـ،،      ،،    / سيــــــــد محمــــد أحمــ     ـ٤
  ةـرئيــــــس مجلـــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـ        عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ/  ـ    ،،      ،،  ٥
  ــــــرــــم العقــاقـيـــــــس مجلــــــس قســـــرئي   األستاذ الدكتورة/ صفــــاء أحمــد المغـــازى  ـ ٦
  بأعمــال رئيـس مجلـس قســم الكيميـاءالقائـــم        ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خليفـــه ٧

  العضويـة الصيدلية                  
  القائـم بأعمـال رئيس مجلـس قسم الصيدالنيـات        ـ السيدة الدكتورة/ جيھـان نبيــل حسـن فتيـح٨
  ـة المتفــــرغأستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيــــ         / أحمـــد السيــــد أبوطالب  ـ األستاذ الدكتور٩
  أستــاذ الكيميــاء التحليليــــة الصيدليـة المتفرغ ـ    ،،      ،،   /عبدالمعبود إسماعيل محمد       ١٠
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــة الصيدليـة المتفرغ    ـح     ــــد صالــــ/ جمــــال أحم  ـ    ،،     ،،  ١١
  ــرغــالمتفــ ـاتــــالصيدالنيــــــــــــاذ ــــــأستـــ         عبدالفتاح الجندىجمال الدين /،،    ،،      ـ ١٢
  ـر ــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيــــــــــــــــــــــأستــــــــرج         ـسلـــوى فــاروق فـ األستاذ الدكتورة/ ١٣
  ـــةــــــــــاذ الكيـمـيــــــــاء الطبيــــــــــأستـــــــ         ـمـنـوال أبوبكـر عبدالحلي،،     /   ـ   ،،    ١٤
  ــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــةـأستـــــــ         هــ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـــد شيحـ١٥
  ــــــرـــــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــــــــــــــــــأستـــــ         م دسوقىـعــز الدين قاسـ    ،،     ،،     / ١٦
  د ــــــــــــــالمساعــ ــــرـالعقاقيــــــــاذ ـــــــــأست         فـاس يوســة عبـساميـ السيدة الدكتورة/ ١٧
   ــــــــرــــــــــــــــــــاقيــــــالعقدرس ــــــــــمـــــــ         سعـاد عبداللطيف حسن/    ،،      ـ    ،،  ١٨
  رع أسيـوطئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فــر     ــد     ـھانــى محمــــد فريـالسيـد الدكتـور/  ـ ١٩
  لألدوية بأسيـوط  T٣Aمـديــر عـــام مصنــع     أسامــه لطفــى محمــد      /     ،،      ،،     ـ ٢٠

  :ـعن الحضــورإعتذرت وقــد        
  رئيــس مجلس قسـم الكيمياء التحليلية الصيدلية      األستاذ الدكتورة/ ھنـاء محمـد عبدالودود     ـ١

  :ـ  نـكــل م عن الحضــور تغيبوقــد        
  أستـــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ         األستاذ الدكتور/ عبـدالحميـد نجيــب كفافى ـ١
  ــــرغــأستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــ   د إسماعيــــل محمــد      / سيــ   ،،  ـ    ،،      ٢
  

ى ــــد بـــدأ المجلس فـــــاد المجلس ـ قـــــة إنعقـــى الالزم لصحـــــدد القانونـــولتكامــــل العــ    
  مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ



  ـ  ٢ـ  
  

   م٢٢/٦/٢٠١٤خ ــدة بتاريــ) المنعق٦٠٧ة رقم (ـر الجلسة السابقـق على محضــالتصديـ  ١
  ٠م٢٥/٦/٢٠١٤والممتد حتى      
  القـــــــــــــــرار : ـ     

   ةور/ عميد الكليــالسيد األستاذ الدكت رحبة ـة الجلسـوفى بداي ٠تمــت المصادقـة                
   إلنضمـام رـالعقاقيدرس ـمـ    ـاد عبداللطيف حسنـسع دة الدكتورة/بالسي ورئيـس المجلس     
  سيادتـھا لعضوية مجلس الكلية     

  دم سيادته الشكر لكل من:ـــا قــكم 
   رغـالمتفالصيدلة الصناعية اذ ــأستسيد إبراھيم عبدالرحمن ـ  اذ الدكتور/ـد األستـالسيـ ١    
  لية الصيدلية ـ مدرس الكيمياء التحلي سن رفعت حسنح /كتوردـ السيد ال٢    

   ٠إلنتھاء فترة عضوية سيادتھما بمجلس الكلية    
  د ــم والممت٢٢/٦/٢٠١٤) بتاريــخ ٦٠٧ذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـأن تنفيـرة بشـمذكـ  ٢

  ٠م٢٥/٦/٢٠١٤حتى      
  :ـ القــــــــــــــرار     

                ً    ٠تنفيذ القراراتوتم  أحيـــط المجلس علما
  ى الثانى للعام ـل الدراسـة الفصـج الصيـدلة اإلكلينيكيـبرنامل رق المختلفةـالف ةـنتيجاد ـــ إعتم ٣

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

 ٠ةبرنامج الصيـدلة اإلكلينيكي نتيجةإعتماد  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ى ، الثانية ، اإلعدادية ، األولى لفرق الكلية المختلفة (ـى الثانـل الدراسـج الفصـاد نتائــإعتمـ  ٤

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى  )الثالثة ، الرابعة     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة المختلفة ـرق الكليـلثانى لفل الدراسى اـج الفصـاد نتائــإعتم ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى  )ى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعةاإلعدادية ، األول(      
  ان بخصوص ـم والطالب بشأن بيـالتعلي ونـة لشئـل الكليـاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيـخطـ  ٥

  ام ــن العـل الدراسى األول مـداول الفصـاص بجـام والخـل األقسـن قبـة مـالت المقترحـالتعدي     
  ٠م٢٠١٤/٢٠١٥الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ركة بالتدريس من اتوزيع الجداول الدراسية على األقسام العلمية المشم إعـــادة ــيت                
 ٠يتم إعتمادھاداخل وخارج الكلية إلبداء الرأى النھائى فى الجداول ومن ثم      
  التعليم والطالب بشأن تحسين النتيجة قبل خطاب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئونـ  ٦

  ٠فض السرية وقبل تطبيق قواعد الرأفة     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ـالب بعمـل مذكـرة التعليـم والط ة لشئونـل الكليـد األستاذ الدكتور/ وكيـالسييكــلف                 
 ٠للعرض على مجلس شئون التعليم والطالب     
  نية/ مروة جالل مصطفى النجار ـ لصيدالد السيدة اـقي أنـاب قسم الصيدلة الصناعية بشـخطـ  ٧

   )وم الصيدلية (صيدلة صناعيةـى العلـوراه فــدكتالة ــدرجل ــم لنيـد بالقسـدرس المساعـمال     
  كـل مـن:ـ وبـإشــراف     
  أحمـــد السيــــد أبوطالبـ السيد األستاذ الدكتور/ ١    

    المتفرغ الصيدلة الصناعية أستاذ                          



  ـ  ٣ـ  
  

    على عبدالظاھر عبدالرحمناألستاذ الدكتور/  ـ السيد٢    
  المتفرغ الصيدلة الصناعية أستاذ                            

    د توفيقمھشام محور/ ـــــالدكت السيـــــدـ ٣    
   الصيدلة الصناعية مدرس                            

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  درس ـمنية/ مروة جالل مصطفى النجار ـ اللصيدالقيد السيدة ا ـىـة علــــــــالموافقـ                

  دكتـوراه فـى العلـوم الصيدليـة (صيدلة الدرجــة ل ــة لنيـصناعيدلة الـم الصيـقساعــد بالمس     
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا )صناعية     
  / ىصيدلسيد اللاالخاصة ب دكتوراهوان رسالة الـل عنـتسجي أنـم الصيدالنيات بشـاب قسـخط ـ ٨

  وم الصيدلية ـفى العل كتوراهدالل درجة ـ) لنيمن الخارج(ـ المقيد  عبدالرحمن مصطفى حلمى     
  وان:ــــــبعن (صيدالنيات)     
  تصميـم وتقويـم أنظمـة إيصـال دوائى معتمدة على متعددات السكريات إلستھداف القولون "     

  "بعض األدوية المثبطة للمناعةب        
"Deign   and  evaluation  of  polysaccharide-based   drug   delivery 
  systems for the colon targeting of some immunosuppressive drugs" 

  بــإشــراف كــل مــن:ـ     
  على إبراھيمالسيــــد ـ السيد األستاذ الدكتور/ ١    

  المتفرغ الصيدالنيات أستاذ                          
    غريب محمد عبدالعالور/ ـــــالدكت السيـــــدـ ٢    

  اتــالصيدالني مـــدرس                           
    محمود فھمى على الصبحىور/ ـــــالدكت السيـــــدـ ٣    

  اتــالصيدالني درســم                           
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  / ىصيدلسيد اللاخاصة بال وراهــدكتالة الـوان رســل عنــتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  فى العلوم الصيدلية  دكتوراهال) لنيل درجة من الخارج(ـ المقيد  عبدالرحمن مصطفى حلمى     
 ٠بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا (صيدالنيات)     
  ى ــنھ/ نيةلصيدالاالخاصة ب ماجستيرتسجيل عنوان رسالة ال خطاب قسم الصيدالنيات بشأنـ  ٩

  ةــوم الصيدليــفى العل رــماجستيالة ـل درجــ) لنيارجـمن الخ( ةدـــ المقي زـدالعزيـال عبـجم     
  بعنـــــوان:ـ (صيدالنيات)     

  اب الكبدى الج االلتھـاض النووية لعـحملة باألـة محمـومتريـات نانــئم جزيــم وتقييــتصمي"     
  "روسى سىالفي       

"Deign   and  evaluation of nanoparticles loaded with nucleic acids  
  for treatment of hepatitis C viral infection"      

  بــإشــراف كــل مــن:ـ     
  جمال عبدالفتاح مصطفى الجندىـ السيد األستاذ الدكتور/ ١    

  المتفرغ الصيدالنيات أستاذ                          
    محمود فھمى على الصبحىور/ ـــــالدكت سيـــــدـ ال٢    

    اتــالصيدالني مــدرس                           
  



  ـ  ٤ـ  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
  نھـى / نيةلصيدالاالخاصة ب ماجستيروان رسالة الـل عنـتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـوم الصيدليــى العلـف رــماجستيالة ــل درجــ) لنيارجـمن الخ( ةدـــ المقي زـال عبدالعزيـجم     
 ٠بإشــراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا (صيدالنيات)     
  أميرة عاطف شريف ـ  /نيةلصيدالد اـد قيــد تجميــأن تجديـم الكيمياء الطبية بشـاب قســـ خط١٠

 ٠)كيمياء صيدلية طبيةفى العلوم الصيدلية ( ماجستيرالمقيدة لنيل درجة المعيدة بالقسم وال      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  دة ــرة عاطف شريف ـ المعيـأمي /نيةلصيدالتجديد تجميد قيد ا ـىـة علــــــــالموافقـ                
  كيمياء صيدلية فى العلوم الصيدلية ( ماجستيرالالكيمياء الطبية والمقيدة لنيل درجة  بقسم       
 ٠)طبية       
  م والمناقشة على رسالة ـة الحكـل لجنـتشكي اب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأنــخطـ ١١

  م الكيمياء ـدرس المساعد بقسـالموراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ أحمد إبراھيم أحمد ـ ـالدكت      
  ة ـل درجـل لنيـوط والمسجـرع أسيـر ـ فــة األزھــة الصيدلة ـ جامعـكليب التحليلية الصيدلية      
  وتصبح اللجنـة كالتالى:ـ )كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية ( دكتوراهال      

    فتح هللا فتح هللا باللـ السيد األستاذ الدكتور/ ١     
  المتفرغ يلية الصيدليةالكيمياء التحل أستاذ                            

  (ممتحنا خارجيا)    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة        
    مختار محمد مبروكاألستاذ الدكتور/  ـ السيد٢     

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                            
  (ممتحنا خارجيا)       كلية الصيدلة ـ جامعة طنطا        

      جمال أحمد صالـح     األستاذ الدكتور/  ـ السيد٣     
   ة الصيدلية المتفرغالكيمياء التحليلي أستاذ                          

  (مشرفـــا)         كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط        
    سميحة عبدالرحمن حسين/ ةاألستاذ الدكتور ـ السيدة٤     

   ة الصيدلية المتفرغالتحليلي الكيمياء أستاذ                          
  (مشرفـــا)         كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط        

    حسن رفعت حسنور/ ـــــالدكت دـــــ السي٥     
  ة الصيدلية الكيمياء التحليلي مدرس                         

  (مشرفـــا)           كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                    
  ٠بأنه قام بعمل ثالثة حلقات علمية وقام بنشر بحثان فى مجالت علمية متخصصةعلما       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة ـل لجنـتشكي ـىـة علــــــــالموافقـ                

   د بقسم الكيمياء التحليلية الصيدليةـاعدرس المسـالمبالسيد الصيدلى/ أحمد إبراھيم أحمد ـ       
  وم ـفى العل وراهـدكتالة ـل درجــل لنيـرع أسيوط والمسجـة األزھر ـ فـبكلية الصيدلة ـ جامع      
  ٠بإشــراف اللجنة المذكورة سابقا )كيمياء تحليلية صيدليةالصيدلية (     
  ة ـوراه الخاصــالدكت ةالـوان رسـر عنـأن تغييـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشــخطـ ١٢

  ة الدكتوراه فى ـل درجــل لنيــوالمسج ى الجنسية)ـده سالم (يمنـى عبـبالسيد الصيدلى/ يحي      
  مــــن:ـ )كيمياء تحليلية صيدليةالعلوم الصيدلية (      
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  ـ  ٥ـ  
  

  رق طيفية وكروماتوجرافية فى تعيين بعض مخفضات السكر المستعملة عن ــدام طـ"إستخ      
  طريق الفم"         

"Utility  of  spectrometric  and  chromatographic techniques  for 
   determination  of  some  oral  hypoglycemic  drugs" 

  إلـــــــى:ـ      
  كروماتوجرافية فى تعيين بعض مخفضات السكر المستعملة و طيفية ةإستخدام طرق كثيف"      

  عن طريق الفم"        
"Utility of spectrodensitometric and chromatographic techniques 
   for determination of some oral hypoglycemic drugs" 

  ٠علمــاً بــأن ھــذا التغييــر غيــر جوھــرى      
  ـــــــــــــرار :ـالقـــــ      

  الدكتوراه الخاصة بالسيد الصيدلى/ يحيى  ةتغيير عنوان رسال ـىـة علــــــــالموافقـ                
  كيمياء وم الصيدلية (ـة الدكتوراه فى العلـل درجـل لنيـوالمسج م (يمنى الجنسية)ـده سالـعب      

  ٠لتغييــر غيــر جوھــرىعلمــاً بــأن ھــذا ا ـ )تحليلية صيدلية       
  ة السيد ـأن إضافـى بشـوط الجامعـطب القلب واألوعية الدموية بمستشفى أسي مـاب قسـخطـ ١٣

  الدكتور/ محمد أبو قاسم فرغل ـ المدرس بقسم القلب واألوعية الدموية إلى لجنة اإلشراف       
  الصيدلة  مـدة بقسـس ـ المعيـالد لبـيا مـة/ كريستينـر للصيدالنيـالة الماجستيـة برســالخاص      
  وتصبح اللجنـة كالتالى:ـ اإلكلينيكية      

    أحمد مصطفى السيداألستاذ الدكتور /  ـ السيد١     
  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ـ المتفرغ الصيدالنيات أستاذ                            

    رحمن سيدمصطفى عبدالور/ ــــــالدكت ـ السيـــد٢     
  كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط ـ الصيدلة اإلكلينيكيةمدرس                             

  محمد أبو قاسم فرغلور/ ــــالدكت دــــــ السي٣     
  القلب واألوعية الدموية بمستشفى أسيوط الجامعىبقسم مدرس                           

  :ـالقــــــــــــــــــرار       
  ور/ محمد أبو قاسم فرغل ـ المدرس بقسم ـة السيد الدكتـإضاف ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة/ ــر للصيدالنيــالة الماجستيـة برسـراف الخاصـة اإلشـى لجنـة إلـة الدمويـب واألوعيـالقل      
  ٠إشــراف اللجنة المذكورة سابقاب الصيدلة اإلكلينيكية كريستينا ميالد لبس ـ المعيدة بقسم      
  للسيدة الصيدالنية/ رفيدة مصطفى على ـ المعيدة  للتعيين دـمال أنـر بشـاب قسم العقاقيـخطـ ١٤

   شھورلمدة ستة  )عقاقيرة (ـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيـل درجــبالقسم والمسجلة لني      
  ٠م١/٧/٢٠١٤تبدأ من       

  ــــــــرار :ـالقــــــــــ      
  ة/ رفيدة مصطفى على ـ المعيدة للسيدة الصيدالني للتعيين مدال ـىـة علــــــــالموافقـ                

   لمدة ستة )عقاقيروم الصيدلية (ـة الماجستير فى العلـل درجــوالمسجلة لني رـالعقاقي مـقسب      
  ٠م١/٧/٢٠١٤شھور تبدأ من       
  دم من السيدة الصيدالنية/ شيماء مكرم مصطفى ـ ـب المقـالطل أنـر بشـاقيم العقـاب قسـخطـ ١٥

  ة المسيسيبى بالواليات ـراف المشترك بجامعـة اإلشـو بعثـم وعضـدرس المساعد بالقسـالم      
  ٠م٩/١٠/٢٠١٤المتحدة األمريكية للمد لمدة عام ثان إعتبارا من       

  



 ـ  ٦ـ  
  ــرار :ـالقــــــــــــــــ      

  دم من السيدة الصيدالنية/ شيماء مكرم مصطفى ـ ـب المقـالطل ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ى ــة المسيسيبــرك بجامعـراف المشتـة اإلشـو بعثـوعض رـالعقاقي د بقسمــالمدرس المساع      
 ٠م٩/١٠/٢٠١٤من بالواليات المتحدة األمريكية للمد لمدة عام ثان إعتبارا       
  ة ادــإعأن ـوث بشـور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحـخطاب السيد األستاذ الدكتـ ١٦

  ن كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط و كلية الصيدلة ـ جامعة النھضة ـاون بيـة التعـود إتفاقيـبن      
  ٠ببنى سويف      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  بنى من حيــث المبــدأ على اإلتفاقية وإرسالھا إلى جامعـة النھضة ـ  ة ـــــــالموافقـ                
  ٠إلبداء الرأى وإعتمادھا بعد الموافقة سويف      
  ة)يصيدل تكنولوجيا دلة سريرية ،ـى (صيـدور الثانـالات ــان الدبلومــة إمتحــاد نتيجــإعتمـ ١٧

  ٠م)٢٠١٤ر ثان مع اإلحصائية (دو      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

   الدور الثانى (صيدلة سريرية ،إعتماد نتيجة إمتحان الدبلومات  ىـة علــــــالموافقـ                
  ٠م)٢٠١٤مع اإلحصائية (دور ثان  ة)يصيدل تكنولوجيا       
 :م٢٠١٤دور يونيه  إعتمـــاد نتيجة الدراسات العلياـ ١٨
  )خاصة ـ ماجستير (مقررات عامة ، مقررات١      

  ـ دكتوراه٢      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

 م:٢٠١٤دور يونيه  إعتمـــاد نتيجة الدراسات العليا ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ـ ماجستير (مقررات عامة ، مقررات خاصة)١      
  ـ دكتوراه٢      
  م العقاقير بشأن إعارة السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد عبدالرحمن الشنوانى اب قسـخطـ ١٩
  ة إعتبارا من ـدر الخاصــة بــة الصيدلة ـ جامعـداً لكليــل عميـم  للعمـاألستاذ المتفرغ بالقس      

  ٠م ولمدة عام قابل للتجديد (إعارة داخلية)١/٩/٢٠١٤      
  ار :ـالقــــــــــــــــــر      

  ن ـدالرحمــمحمـد أحمـد عبور/ ــاذ الدكتـد األستــارة السيـــإع ـىـة علــــــــالموافقـ                
  العقاقير المتفرغ للعمل عميداً لكلية الصيدلة ـ جامعة بدر الخاصة إعتبارا  أستاذالشنوانى ـ       
 ٠لية)م ولمدة عام قابل للتجديد (إعارة داخ١/٩/٢٠١٤من       
  دة الدكتورة/ سحر محمود محمد ـ المدرس ـارة السيــاب قسم الكيمياء الطبية بشأن إعـخطـ ٢٠

  ام ــإلى كلية الصيدلة ـ جامعة طيبة ـ المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للع بالقسم      
  ٠م١/٩/٢٠١٤م لمدة عام إعتبارا من ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعى       

  ـــــــــــــــرار :ـالقـــ      
  درس ـمــر محمود محمد ـ ورة/ سحـدة الدكتـالسيبال يتــم إرسـال األوراق الخاصـة                 

  إلى الجامعـة حتى تستكمـل وتراجـع مـن قبل إدارة شئون العاملين بالكلية  ةـاء الطبيـالكيمي      
  ٠عمل عليه ھو عرض عمل وليس  عقد تحيث أن ما حصل      
   د اإلجازة الخاصة بالسيد الدكتور/ عبدهللا محمودـمبشأن  صيدلة الصناعيةم الـاب قســخطـ ٢١

  م ١٦/٥/٢٠١٤ فى الفترة من مخلوف ـ المدرس بالقسم لمرافقة الزوجة لمدة عامحسانين       
  ٠م حيث أنھا تدرس فى جامعة كوبنھاجن بالدنمارك لدرجة الماجستير١٥/٥/٢٠١٥ حتى      

  



  ـ  ٧ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  حسانين  ازة الخاصة بالسيد الدكتور/ عبدهللا محمود ــمـد اإلج ـىـة علــــــــالموافقـ                
   م١٦/٥/٢٠١٤فى الفترة من  املمرافقة الزوجة لمدة ع صيدلة الصناعيةال ـ مدرس مخلوف      
 ٠نھا تدرس فى جامعة كوبنھاجن بالدنمارك لدرجة الماجستيرم حيث أ١٥/٥/٢٠١٥حتى       
  السيد الصيدلى/ حسن عبدالحميد  الطلب المقدم من  أنـــبش صيدلة الصناعيةخطاب قسم الـ ٢٢

  ٠مساعد بالقسم فى وظيفة مدرس للتعيين بالقسم المعيد تمام ـحسن       
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  قسم ب المعيد تمام ـ حسن ن عبدالحميدـى/ حسـد الصيدلـالسين ــتعيي ـة علـىــــافقالمو            
  ه ـث إن سيادتـحي صيدلة الصناعيةال مـقسد بـمساع درسـة مـفى وظيف دلة الصناعيةـصيال      
  د أدى ـــه قـــوإن ة جزاءات تأديبيةـده أيـدر ضــــصة ولم تــــه الوظيفيـآداء واجباتـب زمـملت      
  ٠الدورات التدريبية المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة      
  ورة/ آيات أحمد عبدالمنصف عالم ـ ــدة الدكتـن السيـأن تعييـم الصيدالنيات بشـاب قســخطـ ٢٣

  ٠المدرس المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  الم ـ ـف عـدالمنصـات أحمد عبــورة/ آيــدة الدكتــالسين ــتعيي ـىـة علــــــــلموافقـا                
  سيادتھاحيث إن  الصيدالنيات قسم الصيدالنيات فى وظيفة مدرس بقسمالمدرس المساعد ب      
   ٠تھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبيةاملتزمة وتقوم بآداء واجب      
  قسم الصيدالنيات بشأن تعيين السيدة الدكتورة/ علياء السيد على إبراھيم ـ المدرس خطاب ـ ٢٤

  ٠المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ـ المدرس ورة/ علياء السيد على إبراھيم ـالسيدة الدكتن ــتعيي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  حيث إن سيادتھا ملتزمة  الصيدالنيات ة مدرس بقسمـم الصيدالنيات فى وظيفـقسالمساعد ب      

   ٠وتقوم بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية      
  ال محمد فھمى قاسم  ـورة/ عــن الدكتـأن تعييـة بشـم الكيمياء العضوية الصيدليـاب قســخطـ ٢٥

  ٠غدير  ـ المدرس المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسمأبو      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  درس ــ المال محمد فھمى قاسم أبوغدير ـعورة/ ـالدكتن ــتعيي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة ـاء العضويـكيميال مـدرس بقســة مـفى وظيف اء العضوية الصيدليةـالكيميم ـقسالمساعد ب      
ة ــدھا أيـدر ضـوم بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصــحيث إن سيادتھا ملتزمة وتق الصيدلية        
   ٠جزاءات تأديبية      
  روة فتحى بكر ـورة/ مـدة الدكتـن السيـأن تعييـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ ٢٦

  ٠م فى وظيفة مدرس بالقسمعلى ـ المدرس المساعد بالقس      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  علـى ـ المـدرس  رــى بكــروة فتحـمورة/ ـالسيدة الدكتن ــتعيي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  اء التحليلية ـالكيمي مـدرس بقســة مـفى وظيفاء التحليلية الصيدلية ـالكيميم ـقسالمساعــد ب      

  حيث إن سيادتھا ملتزمة وتقـوم بآداء واجباتھـا الوظيفية ولـم تصـدر ضـدھا أيـة  الصيدلية      
   ٠جزاءات تأديبية      
  ـ  مالك لـال جبرائيـن جمـورة/ لوريـــــدة الدكتـن السيـأن تعييــر بشـم العقاقيـــاب قســخطـ ٢٧

  ٠مالمساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقس درسـالم      
  



  ـ  ٨ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ـ  مالك لـال جبرائيـورين جمـلورة/ ـــــدة الدكتــالسين ــتعيي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ا ــحيث إن سيادتھ العقاقير درس بقسمـــة مـفى وظيف العقاقيرم ـقسد بـــدرس المساعـالم      
   ٠بآداء واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية موــملتزمة وتق     
  اد ـمدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن إعتم السيد األستاذ الدكتور/اب المقدم من ـالخطـ ٢٨

  ـ  ١٥/٥/٢٠١٤ن ـرة مــالل الفتــودة خـــان الجـدة ضمـــة وحــاص بأنشطــر الخــــالتقري      
  ٠م١٢/٧/٢٠١٤      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

ً ــس علمــط المجلــــأحي                   السيـد األستـاذ الدكتــور/ حمــدى محمــد محمـد ة ـوإضاف ا
  ٠مقررات الدراسات العليايمياء الطبية كمراجع داخلى  لعبدالرحمن ـ أستاذ الك     
  مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين أن ترشيح أحد األعضاء لعضوية ـرة بشـمذكـ ٢٩
  ظيم " من قانون تن٤٠"ج" من المادة " ا للفقرةـس طبقـة المجلـم إلى عضويـن ضمھـيمك      

  ٠الجامعـات      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ـ  اھر عبدالرحمنعلى عبدالظإنضمام السيد األستاذ الدكتور/  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  أساتذةبالكلية لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة  الصيدلة الصناعية المتفرغأستاذ        
  ون ـ" من قان٤٠ا للفقرة "ج " من المادة "ـالذين يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبق       
  ٠تنظيم الجامعات       
  بشأن  التعليم والطالب لشئونة ـس الجامعـب رئيــنائ د األستاذ الدكتور/ـالسياب ــكتأن ـبشـ ٣٠

  ٠النظام العام ألعمال اإلمتحانات وقواعد صرف مكافأتھا وفقا آلخر التعديالت      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

                 ً   ٠ء ورؤسـاء األقسـاموترســل نسخـة للوكـال أحيـــــط المجلــس علمــا
  بشأن كتاب جامعة أسيوط األعلى للجامعات ن المجلس ــأمي د األستاذ الدكتور/ــالسياب ــكتـ ٣١

      م ٢٩/٣/٢٠١٤م والممتدة حتى ٢٥/٣/٢٠١٤والمتضمن موافقة مجلس الجامعة بتاريخ       
  (الكيمياء الحيوية ، الميكروبيولوجيا ، ة وھى ــة متخصصــام علميـء أقســاوص إنشـبخص      
  ٠اكولوجى)الفارم      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
ً ــس علمــط المجلـــــأحي                   ٠ا

  ) بتاريخ ١٣١س األعلى للجامعات رقم (ـس المجلـد األستاذ الدكتور/ رئيـرار السيـأن قـبشـ ٣٢
  ات ـة بكليــرق النھائيـات الفـة إلمتحانـة المشتركـان الثالثيـاص باللجـم والخ١٦/٦/٢٠١٤      
  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤الصيدلة بالجامعات المصرية للعام الجامعى       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
                 ً   ٠أحيـــــط المجلــس علمــا

  
  ٠مر نفس اليوھذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظـھ             

      مين المجلس                                                   رئيس المجلسأ                    

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


