
                                                                                   
                                                                   

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

  )٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــر

  )٦٠٩إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
  م ٢٣/٨/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 

  

م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ٢٣/٨/٢٠١٤الموافق  سبتالإجتمـع مجلس الكلية يوم       
ـ عميد ) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم ٦٠٩بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوكيل الكلية   ـ األستاذ الدكتور/ محـــروس عثمـــان أحمـد      ١
  وثـالكليــة لشئـون الدراسات العليا والبحوكيل         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 عبدالحافظـ    ،،      ،،    /٥
  ــــــرــــم العقــاقـيـــــــس مجلــــــس قســـــرئي   ـرجــوى فــاروق فــسلـــاألستاذ الدكتورة/ ـ ٦
  القائـــم بأعمــال رئيـس مجلـس قســم الكيميـاء        ـ السيـد الدكتــور/عــــالء عــرفـــات خليفــه ٧

  العضويـة الصيدلية                  
  القائـم بأعمـال رئيس مجلـس قسم الصيدالنيـات         حلدكتورة/ جيھـان نبيـل حسـن فتيـ السيدة ا٨
  الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغأستــــــــــاذ          / أحمـــد السيــــد أبوطالب ـ األستاذ الدكتور٩
  أستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــــة المتفــــرغ        على عبدالظاھر عبدالرحمن،،   /   ـ   ،،  ١٠
  ــــرغــأستاذ الصيدالنيــــــــــــــــات المتفـــــــــ   د إسماعيــــل محمــد      / سيــ  ـ    ،،     ،،  ١١
  أستــاذ الكيميـــاء التحليليــة الصيدليـة المتفرغ     ـح     ــــد صالــ/ جمــــال أحم  ـ    ،،     ،،  ١٢
  ـة الصيدليـة المتفرغأستــاذ الكيميــاء التحليليــ      محمد     حرية عبدالمجيد/ةـ األستاذ الدكتور١٣
  ــرغــالمتفـ الصيدالنيــــــــــاتـــــاذ ــــــأستـــ          جمال الدين عبدالفتاح الجندىاألستاذ الدكتور/ـ ١٤
  ــةــــــــــاذ الكيـمـيــــــــاء الطبيــــــــــأستـــــــ         مينوال أبوبكر عبدالحل/ ةاألستاذ الدكتورـ ١٥
  الكيـمـيــــــــــــاء الطبيــــــــــــةــــــاذ ـأستـــــــ         هـد شيحــ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـ١٦
  ــــــرـــــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــــــــــــــــــأستـــــ         عـز الدين قاسم دسوقىـ    ،،     ،،     / ١٧
  د ــــــــــــــالمساعــ ــــرـالعقاقيــــــــاذ ـــــــــأست         اس يوسفـساميـة عبـ السيدة الدكتورة/ ١٨
   ــــــــرــــــــــــــــــــاقيــــــالعقدرس ــــــــــمـــــــ          سعاد عبداللطيف حسن/   ،،      ـ    ،،  ١٩
  رع أسيـوطئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فــر     ــد     ــ السيـد الدكتـور/ ھانــى محمــــد فريـ٢٠
  لألدوية بأسيـوط  T٣Aمـديــر عـــام مصنــع     د      ــى محمأسامــه لطف/     ،،      ،،     ـ ٢١

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

    :ـ عن الحضــور تغيبوقــد        
  أستـــــاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفرغ         الدكتور/ عبـدالحميـد نجيــب كفافىاألستاذ  ـ١
  

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

  



  ـ  ٢ـ  
  ٠م١٥/٧/٢٠١٤) المنعقدة بتاريخ ٦٠٨على محضر الجلسة السابقة رقم (التصديق ـ  ١

  القـــــــــــــــرار : ـ     
   ةور/ عميد الكليــالسيد األستاذ الدكت قدمة ـة الجلسـوفى بداي ٠تمــت المصادقـة                

 ٠بالخير والبركاتعيد الفطر المبارك أعاده هللا على الجميع بالتھنئة  ورئيـس المجلس     
  والترحيب بكل من:ـ

   رغة المتفأستاذ الصيدلة الصناعيـ  ـ السيد األستاذ الدكتور/ على عبدالظاھر عبدالرحمن١    
  س ــن ضمھم إلى عضوية المجلكـة أساتذة الذين يمـن الخمسـمن ضمه ـسيادتإلنضمام         
  ٠تنظيم الجامعات" من قانون ٤٠"طبقا للفقرة "ج " من المادة         

   ة الصيدليةالتحليليمياء أستاذ الكيـ د ــمحم دــة عبدالمجيــحري /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ٢   
  مياء الكيذة قسم ـدم أساتــأق اـس بصفتھـمجلة الـإلى عضويا ـام سيادتھـإلنضم رغــالمتف       
  ٠ة الصيدليةالتحليلي       

  قـــــدم التھنئــــة لكل مـــن:ـكمــــــا            
ً رئيسن سيادتھا يـرج لتعيوى فاروق فسل /ةاألستاذ الدكتور ةالسيدـ ١     اقيرم العقس قسمجلل ا
  س مجلس م بأعمال رئيـئقاه كـرة  تعيينـد فتـلتجدي الء عــرفات خليفهـع الدكتور/ دـالسيـ ٢  

  ٠العضويـة الصيدلية اءم الكيميقس        
  ن:ــكل مكمـــــــــا قــــــدم الشكـــر ل    

  إلنتھاء فترة  المتفرغعقاقير اذ الأستـ  صفاء أحمد المغازىورة/ ــــــ السيدة األستاذ الدكت١  
  رئاسة مجلس قسم العقاقير        

      الصيدليةة التحليلياذ الكيمياء ـأست ـل محمد ـود إسماعيـعبدالمعبالسيد األستاذ الدكتور/ ـ ٢ 
  ٠بالمجلس إلنتھاء فترة عضوية سيادته المتفرغ        

 ٠قــــــدوام التوفي ــــــما لسيادتھــــــمتمني            
  ٠م١٥/٧/٢٠١٤) بتاريــخ ٦٠٨مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  :ـ القــــــــــــــرار     
                ً    ٠تنفيذ القراراتوتم  أحيـــط المجلس علما

  ر ـ المقيد ـال النمـال عبدالعـالم الدين جمـب/ إسـأن الطالـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ  ٣
  وـة دور مايـا بنتيجـول نھائيـرة والمفصـارج للمرة األولى واألخيـى من الخـة األولـبالفرق      

  روف مرضية ـلظ راً ـظنذر ـدون عـب ١والمتغيب عن مادة كيمياء عضوية صيدلية ـ ٢٠١٤     
  حتسابه إله إلى إدارة الكلية ـذر وتقدمـه بعـة إلحتسابـة الطبيـب إلى المراقبـدم بطلـولم يتق     
    ٠غائب بعذر مقبول لمنحه فرصة فى ھذه المادة لعدم فصله نھائيا من الكلية     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  الطالب/ إسالم الدين جمال عبدالعال النمر ـ المقيد قبول عذر  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ادة ـذه المـان فى ھـول اإلمتحـرى لدخـة أخـه فرصـادة ومنحــذه المــفى ھ ة األولىـبالفرق      
 )١كيمياء عضوية صيدلية ـ(      
  اإللتماسات المقدمة من بعض الطالب للفصل الدراسى  شئون الطالب بالكلية بشأنـ  مذكرة  ٤

  ٠م لبرنامجى العلوم الصيدلية والصيدلة اإلكلينيكية٢٠١٣/٢٠١٤الثانى للعام الجامعى      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

   ٠إعتمـــاد نتيجة اإللتماسات                
  ى/ حسن عبد الحميد حسن تمام ـ لصيدلد اـد السيـقي اب قسم الصيدلة الصناعية بشأنــخطـ  ٥

   )ة (صيدلة صناعيةـوم الصيدليـى العلـوراه فـدكتالة ـدرجل ـم لنيـد بالقسـدرس المساعـمال     
  بإشراف كل من:ـ     



  
  ـ  ٣ـ  

  
  على عبدالظاھر عبدالرحمن   ـ السيد األستاذ الدكتور/١         

  الصيدلة الصناعية المتفـرغأستاذ                            
  سيد إبراھيم عبدالرحمن  ـ السيد األستاذ الدكتور/٢     

  ة المتفـرغالصيدلة الصناعيأستاذ                           
  جيالن عبدالرازق عبدالعليم /ةورــــالدكت ةدــــ السي٣     

  ةالصيدلة الصناعي مدرس                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  مدرس ى/ حسن عبد الحميد حسن تمام ـ اللصيدلد السيد اـقي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة (صيدلةـالصيدليوم ـى العلـوراه فــدكتالة ــدرجل ـلنيالصيدلة الصناعية م ـقسد بــالمساع     
ً  بإشراف )صناعية       ٠اللجنة المذكورة سابقا
  الة ـوان رسـل عنـأن تسجيـوط بشـة أسيـب ـ جامعـة الطـالفارماكولوجى ـ كلي مـاب قسـخطـ  ٦

  د ـى/ فھمى محمد محمد الواسعى (يمنى الجنسية) والمقيلصيدلة بالسيد اـوراه الخاصـدكتال     
  بعنوان:ـ من الخارج الفلسفة (فارماكولوجى)لدرجة دكتوراه      
  "دور الناقالت الغازية فى السمية المحدثة بالرصاص فى الكبد والكلى"     

"Role  of  Gasotransmitters  in  lead-induced  hepatic  and  renal  
  toxicity" 

  بإشراف كل من:ـ     
  عبدالظاھر  أحمدعثمان  ـ السيد األستاذ الدكتور/١         

  ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط المتفـرغ أستاذ الفارماكولوجى                           
  رشا بخيت عبداللطيف /ةورــــالدكت ةدــــ السي٢     

  الفارماكولوجى ـ كلية الطب ـ جامعة أسيوط مدرس                            
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ى/ لصيدلوراه الخاصة بالسيد اـدكتالوان رسالة ـل عنــتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة ــلسفـفـوراه الــة دكتــدرجـد لــة) والمقيــى الجنسيــى (يمنــواسعـد الـد محمـى محمـفھم     
ً بإشراف اللجنة المذكورة والعنوان  من الخارج (فارماكولوجى)        ٠المذكور سابقا
  ا محمد ـنية/ رنلصيدالد السيدة اــد قيـتجمي أنـبش الكيمياء العضوية الصيدليةم ـاب قسـخطـ  ٧

  ن ـزوج مالة ـرافقـازة مـا بإجـر وذلك لقيامھـالة الماجستيـلرس مـبالقسدة ـم ـ المعيــراھيـإب     
  ٠م١٤/٣/٢٠١٥حتى  ١٥/٩/٢٠١٤     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ا محمد إبراھيم ـ المعيدة ـنية/ رنلصيدالد السيدة اــد قيــتجمي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  زوج الازة مرافقة ـالة الماجستير وذلك لقيامھا بإجـالكيمياء العضوية الصيدلية لرس بقسم      
  ٠م١٤/٣/٢٠١٥حتى  ١٥/٩/٢٠١٤من       
  ذر ـأن العـبش وثـل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحـرة السيد األستاذ الدكتور/ وكيـمذكـ  ٨

  صيدالنية بمستشفى ـ  ثابث ة / مروة عبدالمعز سيدـالصيدالنيالسيدة دم من ـى المقـالمرض     
  وراه فى العلوم الصيدلية ـل درجة الدكتــدة (من الخارج) لنيـالمقيواألطفال ـ جامعة أسيوط      
  ٠طبيةميكروبيولوجيا عن عدم دخول إمتحان مادة  (ميكروبيولوجيا ومناعة)     

  
  



  
  ـ  ٤ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
   عبدالمعز مروة الصيدالنية/السيدة العذر المرضى المقدم من  ة علــىـــــــالموافقـ                

  المقيدة (من الخارج) لنيل درجة وصيدالنية بمستشفى األطفال ـ جامعة أسيوط ـ  ثابث سيد     
  مادة  انـول إمتحـدم دخــن عـع ة (ميكروبيولوجيا ومناعة)ـوم الصيدليـى العلـوراه فـالدكت     
  ٠طبيةميكروبيولوجيا      
  الة ـوالمناقشة على رسة الحكم ـل لجنـتشكي أنـخطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـ  ٩
  م ـد بقسـدرس المساعـالمم ـ ـد عبدالحكيـد فريـى/ أحمـد الصيدلـة بالسيـوراه الخاصــالدكت     

   ة الصيدلة ـ جامعة النھضة ببنى سويف والمسجل لدرجةــ كلي التحليلية الصيدلية الكيمياء     
  و ـى النحـون علـوتك ارجـن الخـم )صيدليةكيمياء تحليلية وم الصيدلية (ـفى العل وراهـدكتال     
  التالى:ـ     

    فتح هللا فتح هللا بالل  ـ السيد األستاذ الدكتور/١         
  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                           

  (ممتحناً خارجياً)            كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة                               
  مختار محمد مبروك  ـ السيد األستاذ الدكتور/٢     

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                           
  (ممتحناً خارجياً)              كلية الصيدلة ـ جامعة طنطا                                 

    ميشيل إيليا القمص الدكتور/ـ السيد األستاذ ٣         
  المتفـرغ الكيمياء التحليلية الصيدليةأستاذ                            

  (عن المشرفين)             كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط                                 
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه الخاصة  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة ـاء التحليليــم الكيميـد بقسـدرس المساعـالمم ـ ـد عبدالحكيـد فريـى/ أحمـد الصيدلـبالسي      
  فى  وراهـدكتالة ـل لدرجـف والمسجـة ببنى سويـة النھضـدلة ـ جامعـة الصيــ كلي الصيدلية     
ً  من الخارج )كيمياء تحليلية صيدليةالصيدلية (العلوم        ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا
  د أبوريه ـ ـوت محمـد صفـور/ أحمــد الدكتـر السيــأن سفـالطبية بشاب قسم الكيمياءــخطـ ١٠

  ارا من ـدة عام إعتبـا لمـازى بتركيـة جــة علمية بحثية بجامعـللقيام بمھم مدرس بالقسمال      
 ٠تاريخ السفر حسب القواعد المنظمة لذلك      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  درس ـر السيد الدكتور/ أحمد صفوت محمد أبوريه ـ المــسف ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ارا ـإعتبا لمدة عام ـازى بتركيـة جـالطبية للقيام بمھمة علمية بحثية بجامعالكيمياء قسمب       
 ٠من تاريخ السفر حسب القواعد المنظمة لذلك       
  اب قسم العقاقير بشأن مد اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ إسالم أحمد محمد العواد ـخطـ ١١
  د بالقسم وعضو برنامج المصرية األلمانية طويلة األجل لمدة ستة أشھر ـالمدرس المساع      

  ٠م٢٠١٥وحتى آخر مارس  ٢٠١٤س إعتبارا من أول أكتوبر فى نطاق العام الخام      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  د ـمحمد ـالم أحمـازة الدراسية للسيد الصيدلى/ إســد اإلجـــم ـىـة علــــــــالموافقـ                
  و برنامج المصرية األلمانية طويلة األجل ـقسم العقاقير وعضد بـدرس المساعـالعواد ـ الم      
  ر ـوحتى آخ ٢٠١٤ر ـن أول أكتوبـارا مـس إعتبـام الخامـاق العـر فى نطــة أشھـدة ستـلم      
  ٠م٢٠١٥مارس       



  
  

  ـ  ٥ـ  
  

  اء السيد على إبراھيم ـ المدرس خطاب قسم الصيدالنيات بشأن منح السيدة الدكتورة/ عليـ ١٢
  ألبرتا لمدة  ةـدا بمدينة إدمنتن بمقاطعـل بكنـإجازة خاصة لمرافقة الزوج الذى يعمقسم الب      
   ٠م١٦/٨/٢٠١٤عام إعتبارا من      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  دة الدكتورة/ علياء السيد على إبراھيم ـ المدرس ـح السيــمن ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـة إدمنتن بمقاطعـدا بمدينـإجازة خاصة لمرافقة الزوج الذى يعمل بكنالصيدالنيات بقسم       
   ٠م١٦/٨/٢٠١٤ألبرتا لمدة عام إعتبارا من       
  د ـور/ ھشام محمـد الدكتـدم من السيـذار المقـأن اإلعتـم الصيدلة الصناعية بشـاب قسـخطـ ١٣

  ال ـة/ نيفين جمـدة الصيدالنيـة بالسيـراف الخاصـة اإلشـدرس بالقسم عن لجنـتوفيق ـ الم      
  الدين عبدالفتاح الجندى ـ المدرس المساعد بالقسم والمسجلة لدرجة الدكتوراه فى العلوم       
  وبذلك تصبح لجنة اإلشراف كالتالى:ـ الصيدلية (صيدلة صناعية) وذلك لظروف خاصة      

        ـد   ـسيــــد محمــــد أحمـــ السيد األستاذ الدكتور/ ١         
  ةيرئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعوأستاذ                               

   إيمان مصطفى سامى/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٢         
  ةيالصيدلة الصناعأستاذ                               

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ام محمد توفيق ـ ـور/ ھشــد الدكتـدم من السيــذار المقـاإلعت ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ن ـيدة الصيدالنية/ نيفـف الخاصة بالسيعن لجنة اإلشراالصيدلة الصناعية المدرس بقسم       
  لة ـوالمسجة ـالصناعيدلة ـالصيم ـقسد بـدرس المساعـلفتاح الجندى ـ المجمال الدين عبدا      
  راف ـبإش ةـروف خاصـة (صيدلة صناعية) وذلك لظـوم الصيدليـلعلاة الدكتوراه فى ـلدرج      
       ً   ٠اللجنة المذكورة سابقا
   محروس عثمان أحمد السيد األستاذ الدكتور/ إضافةخطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن ـ ١٤
  السيد األستاذ دال من ــب ع وتنمية البيئةـلشئون خدمة المجتمل الكلية ـووكي األستاذ بالقسم      

   وراهـدكتالة الـعلى رسراف ـاإلشة ـلجنى إلد خضر (رحمه هللا) ـد حسن سيـسي ور/ــالدكت      
  ارج) ـ(من الخ وراهـدكتة الـلدرجل ـالمسجـ  محمد حسن مصطفى فايد/ ىالخاصة بالصيدل      
  تصبحو راف لتخصصهـة اإلشـوليد الكيالى) بالسعودية وذلك لحاجة لجن(كرسى الدكتور/       
  لجنة اإلشراف كالتالى:ـ      

           فارس بن قاعد العنزىـ السيد األستاذ الدكتور/ ١         
  بقسم الصيدالنيات ـ جامعة الملك سعودأستاذ                      

  إبراھيم عبدالرحمن سيـد ـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         
  المتفرغ ةيالصيدلة الصناعأستاذ                      

  محروس عثمان أحمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣         
  ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ةيالصيدلة الصناعأستاذ                      

  ھشام محمد توفيق ور/ـــــد الدكتــــــ السي٤         
   ةيالصيدلة الصناع مدرس                     

  
  



  
  ـ  ٦ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  أستاذ ـ  محروس عثمان أحمد السيد األستاذ الدكتور/ إضافة ـىـة علــــــــالموافقـ                
   السيددال من ــب المجتمع وتنمية البيئةة ـون خدمـة لشئــل الكليــووكي ةـيالصيدلة الصناع      
  الة ـعلى رسراف ــاإلشة ــلجنى إلر (رحمه هللا) ـد خضـن سيـد حسـسي ور/ـاذ الدكتـاألست      
   وراهـدكتة الـلدرجل ـالمسجـ  دــن مصطفى فايـد حسـمحم/ ىـة بالصيدلـالخاص وراهــدكتال      
  راف ـة اإلشـة لجنــة وذلك لحاجـى) بالسعوديـد الكيالـوليى الدكتور/ ـارج) (كرسـ(من الخ      
ً و لتخصصه          ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا
    محروس عثمان أحمد السيد األستاذ الدكتور/ إضافةخطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن ـ ١٥

  السيد األستاذ دال من ـب ة المجتمع وتنمية البيئةـون خدمـووكيل الكلية لشئ اذ بالقسمـاألست      
  الة الماجستير ـعلى رسراف ــاإلشة ــلجنى إلسيد حسن سيد خضر (رحمه هللا)  ور/ـالدكت      
  وم الصيدلية ـر فى العلـة الماجستيــد لدرجــ المقي ادل فوزىـمحمد ع/ ىـة بالصيدلـالخاص      
  ة ـلجن حـتصبو هـراف لتخصصــاإلشة ـة لجنــارج وذلك لحاجــن الخــم (صيدلة صناعية)      
  اإلشراف كالتالى:ـ      

  إبراھيم عبدالرحمن د سيـ السيد األستاذ الدكتور/ ١         
  المتفرغ ةيالصيدلة الصناعأستاذ                      

  محروس عثمان أحمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         
  ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ةيالصناعالصيدلة أستاذ                      

  ھشام محمد توفيق ور/ـــــد الدكتــــــ السي٣         
   ةيالصيدلة الصناع مدرس                     

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ـ أستاذ   محروس عثمان أحمد السيد األستاذ الدكتور/ إضافة ـىـة علــــــــالموافقـ                

  السيد دال من ــب ة البيئةـع وتنميـة المجتمـون خدمـة لشئـل الكليــووكي ةيالصيدلة الصناع      
  الة ـعلى رسراف ـاإلشة ـلجنى إلر (رحمه هللا) ـد خضــن سيـد حســسي ور/ـاذ الدكتـاألست      
  وم ـة الماجستير فى العلـد لدرجـــ المقي فوزىمحمد عادل / ىة بالصيدلـر الخاصـالماجستي      
  رافـبإشوراف لتخصصه ـمن الخارج وذلك لحاجة لجنة اإلش الصيدلية (صيدلة صناعية)      
       ً   ٠اللجنة المذكورة سابقا
  دالظاھر ـعلى عب ور/ـاذ الدكتـد األستـالسي ةـإضافأن ـم الصيدلة الصناعية بشـاب قســخطـ ١٦

  د ـن سيـد حسـسي ور/ـالسيد األستاذ الدكتدال من ـرغ بالقسم بـاذ المتفـن ـ األستـدالرحمـعب      
  ة/ ـة بالصيدالنيـر الخاصـالة الماجستيـى رسـعلراف ـاإلشة ـلجنى ـإله هللا) ــر (رحمـخض      
   صناعية)ة (صيدلة ـوم الصيدليـر فى العلـة الماجستيــدة لدرجـمى صالح إسماعيل ـ المقي      
  لجنة اإلشراف كالتالى:ـ تصبحو من الخارج وذلك لحاجة لجنة اإلشراف لتخصصه      

             أحمـــد السيــــد أبوطالبـ السيد األستاذ الدكتور/ ١         
  ة المتفرغالصيـدلة الصناعيأستاذ                               

            عبدالظاھر عبدالرحمن علىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         
  الصيـدلة الصناعية المتفرغأستاذ                               

        سيــــد محمــد أحمــد   ـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣         
  ةيس مجلـس قسم الصيدلة الصناعرئيوأستاذ                               

  



  
  ـ  ٧ـ  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   على عبدالظاھر عبدالرحمن ـ  السيد األستاذ الدكتور/ ةـإضاف ـىـة علــــــــالموافقـ                

  سيد حسن سيد خضر  اذ الدكتور/ـالسيد األستدال من ــبرغ ـالمتف ةيالصيدلة الصناعأستاذ       
  الة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ مى صالح ــرسعلى راف ـاإلشة ـلجنى إل(رحمه هللا)       
  من الخارج  وم الصيدلية (صيدلة صناعية)ــدة لدرجة الماجستير فى العلـل ـ المقيـإسماعي      
ً ووذلك لحاجة لجنة اإلشراف لتخصصه          ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا
  ـ  سيد محمد أحمد د األستاذ الدكتور/ـالسي ةـإضافأن ـم الصيدلة الصناعية بشـاب قســخطـ ١٧

  ر ــد خضـن سيـد حسـسي ور/ـاذ الدكتـد األستـالسيدال من ـب س القسمـس مجلـورئياذ ــأست      
  محمود عادل / ىة بالصيدلـراف على رسالة الماجستير الخاصـاإلشة ـلجنى إل(رحمه هللا)       
  ارج ـن الخــم ة (صيدلة صناعية)ـوم الصيدليــالعل ر فىـة الماجستيــد لدرجــ المقي دـمحم      
  لجنة اإلشراف كالتالى:ـ تصبحوبذلك  لتعضيدھا      

   أحمـــد السيــــد أبوطالبـ السيد األستاذ الدكتور/ ١         
  ة المتفرغالصيـدلة الصناعيأستاذ                               

        سيــــد محمــد أحمــد   ـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢     
  ةيس مجلـس قسم الصيدلة الصناعرئيوأستاذ                               

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اذ ــ أست دـد أحمـد محمـسي ور/ــاذ الدكتـد األستـالسي ةــإضاف ـىـة علــــــــالموافقـ                

  د ـن سيـد حسـسي ور/ـالسيد األستاذ الدكتدال من ـبالصيدلة الصناعية  قسمورئيس مجلس       
  محمود / ىالة الماجستير الخاصة بالصيدلـراف على رسـاإلشلجنة ى إلخضر (رحمه هللا)       
  من الخارج  وم الصيدلية (صيدلة صناعية)ـة الماجستير فى العلـد لدرجــ المقي عادل محمد     
ً ولتعضيدھا          ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا
   عبدالعليم الرازقالن عبدالسيدة الدكتورة/جي إضافة خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأنـ ١٨

  ى إلر (رحمه هللا) ـد خضـن سيـد حسـدال من السيد األستاذ الدكتور/ سيــالمدرس بالقسم ب      
  أحمد عبدالرحيم ـ  بالصيدالنية/ نيرة خليفهاإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة لجنة       
  وذلك لحاجة  المقيدة لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (صيدلة صناعية) من الخارج      
  لجنة اإلشراف كالتالى:ـ تصبحو لجنة اإلشراف إلى تخصصھا      

   د أبوطالبــد السيأحمـ السيد األستاذ الدكتور/ ١        
  ة المتفرغالصيـدلة الصناعيأستاذ                               

  محروس عثمان أحمدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢         
  ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأستاذ                               

  عبدالعليمجيالن عبد الرازق  /ةورــــالدكت ةدــــ السي٣         
   ةيالصيدلة الصناع مدرس                              

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  م  ـ ـالرازق عبدالعليعبـد النـورة/ جيـدة الدكتــالسي ةــإضاف ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ن سيد خضر ـاألستاذ الدكتور/ سيد حسدال من السيد ــب ةيالصيدلة الصناع مـالمدرس بقس      
  ه ـة بالصيدالنية/ نيرة خليفـر الخاصـاإلشراف على رسالة الماجستيلجنة ى إل(رحمه هللا)       
  ة (صيدلة صناعية) ــوم الصيدليــر فى العلـة الماجستيــدة لدرجــم ـ المقيـدالرحيـأحمد عب      
ً و وذلك لحاجة لجنة اإلشراف إلى تخصصھا من الخارج         ٠بإشراف اللجنة المذكورة سابقا

  



  
  ـ  ٨ـ  

  
  رـم (دور ثان) ماجستي٢٠١٤ر ـا دور سبتمبــات العليـات الدراسـداول إمتحانــرح جــمقتـ ١٩

 :ـوراهــدكت      
  (ماجستير)   ـ جدول إمتحان المقررات الخاصة١      
  (ماجستير)   المقررات العامــةـ جدول إمتحان ٢      
  (دكتوراه)  ـ جدول إمتحان المقررات الخاصة ٣      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  م ٢٠١٤ مقترح جداول إمتحانات الدراسات العليا دور سبتمبر ة علــىـــــالموافقـ                

  :ـدكتوراه(دور ثان) ماجستير ـ        
  (ماجستير)   ـ جدول إمتحان المقررات الخاصة١      
  (ماجستير)  ـ جدول إمتحان المقررات العامــة ٢      
  (دكتوراه)  ـ جدول إمتحان المقررات الخاصة ٣      
 (دور ثان):ـ،م (دور أول)٢٠١٤مقترح جداول إمتحانات الدراسات العليا للدبلوم نوفمبر ـ ٢٠

  الصيدلة السريرية (إكلينيكية) (دور أول) ـ جدول إمتحان دبلوم١      
  ـ جدول إمتحان دبلوم التكنولوجيا الصيدلية (دور أول)٢      
  ـ جدول إمتحان دبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية) (دور ثان)٣      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ر ـنوفمب ومـا للدبلـات العليـإمتحانات الدراسداول ــرح جـمقت ـىـة علــــــــالموافقـ                

 م (دور أول) ، (دور ثان):ـ٢٠١٤      
  ـ جدول إمتحان دبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية) (دور أول)١      
  ـ جدول إمتحان دبلوم التكنولوجيا الصيدلية (دور أول)٢      
  كية) (دور ثان)ـ جدول إمتحان دبلوم الصيدلة السريرية (إكليني٣      
  ل وزارة الصحة لدراسة دبلوم ــا من قبــاء السادة المرشحين للدراسات العليــان بأسمــبيـ ٢١

  م ٢٠١٤/٢٠١٥ام ــوط للعـة أسيـدلة ـ جامعـة الصيـة) بكليـة (إكلينيكيـدلة السريريـالصي      
  ٠لوضع ضوابط اإلختيار      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ) من السادة المرشحين للدراسات العليا من ١٩دد (ـول عـقب ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ىـــام الجامعـة) للعــة (إكلينيكيـريـريـدلة الســوم الصيــة دبلــة لدراســل وزارة الصحــقب      
  ٠م وذلك طبقاً للجدول المرفق٢٠١٤/٢٠١٥      
  كيفية  ة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأنـل الكليـاألستاذ الدكتور/ وكياب السيد ـخطـ ٢٢

  وراه ـر أو الدكتـات الماجستيـس لدرجـادة أعضاء ھيئة التدريـراف على الســع اإلشــتوزي      
  الخارج تمھيداً لتوحيد األسس والقواعد العامة لإلشراف  للطالب المسجلين من الداخل أو      
  ٠على مستوى الكلية     

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ادة أعضاء ھيئة التدريس ـراف على السـع اإلشـة توزيــكيفي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  الخارج تمھيداً لتوحيد  ل أوـر أو الدكتوراه للطالب المسجلين من الداخـات الماجستيـلدرج      
  ٠والقواعد العامة لإلشراف على مستوى الكليةاألسس       

  
  



  ـ  ٩ـ  
  

  أن ـبشة ــة البيئـد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميـاب السيــخطـ ٢٣
   التمريض   ى الشافعى ـ أستاذ العناية الحرجة ـ كليةت عبدالغنـاألستاذ الدكتورة/ ألفإضافة       
  ا ـلجھودھ وذلك ىـو شرفـة كعضـة البيئـع وتنميمـة المجتـة خدمـى لجنـوط إلـة أسيــجامع      
  ٠المستمرة فى خدمة المجتمع      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اذ ـى ـ أستـى الشافعـت عبدالغنـاذ الدكتورة/ ألفـاألستة ـإضاف الموافقــــــــة علـــى                

  ع وتنمية البيئة ـة المجتمـة خدمـة أسيوط إلى لجنـة ـ كلية التمريض ـ جامعـالحرجالعناية       
  ٠وذلك لجھودھا المستمرة فى خدمة المجتمع كعضو شرفى      
  راح ـوث بإقتـا والبحـات العليـون الدراسـة لشئـد األستاذ الدكتور/ وكيل الكليـاب السيــخطـ ٢٤

   )٢٠١٩/٢٠٢٠ـ  ٢٠١٥/٢٠١٦(ة الخمسية ـع الخطـوضذلك ـكودد ــن جـن معيديــتعيي      
 لإلقسام العلمية اآلتية:ـين من الخارج يدارسو لتعيين معيدين      
  علم األدوية والسمومـ قسم ١     
  الميكروبيولوجيا والمناعةـ قسم ٢     
  الكيمياء الحيويةـ قسم ٣     

  ٠ضمن أقسام كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  م ٢٠١٤/٢٠١٥) معيد فى كل قسم لھذا العام ٢عدد (تعيين  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  م من ـد فى كل قسـد معيــن واحــم وتعيي٢٠١٥/٢٠١٦ادم ــام القــن فى العــدم التعييــوع      
  ٠م)٢٠١٩/٢٠٢٠) حتى (٢٠١٦/٢٠١٧(      
  ى ـام الجامعــة للعــى الكليـن خريجـدد مــن جــديـف معيــأن تكليــة بشــام الكليــردود أقسـ ٢٥

  ٠م٢٠١٣/٢٠١٤      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  لتالى:ـيتم تكليف عدد من المعيدين طبقاً للجدول ا                
  

  رأى مجلس القسم والكلية  القسم

  دمعيــ )دواحــــ(  الصيدالنيات

  دمعيــ )واحــــد(  العقاقير

  معيدان )إثنــان(  الكيمياء التحليلية الصيدلية

  معيــد )واحــــد(  الكيمياء العضوية الصيدلية

  معيــد )واحــــد(  ةالصيدلة الصناعيـ

  معيدان )إثنــان(  الكيمياء  الطبية

  ـــــــــ  الصيدلة االكلينيكية

  معيدان )إثنــان(  والسمومعلم األدوية 

 معيدان )إثنــان(  الميكروبيولوجيا والمناعة

 معيدان )إثنــان(  الكيمياء الحيوية



  
 ـ  ١٠ـ  

  راف ـ) لإلش٢٠١٩/٢٠٢٠ـ  ٢٠١٥/٢٠١٦ة الخمسية (ـأن الخطـام الكلية بشـردود أقسـ ٢٦
  ٠الخارجعلى رسائل الماجستير والدكتوراه لطالب الدراسات العليا من       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ر ـل الماجستيـراف على رسائـلإلش ةـة الخمسيـاد الخطـإعتم ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ٠والدكتوراه لطالب الدراسات العليا      
  إعارة السيد الدكتور/ عالء عرفات خليفه  م الكيمياء العضوية الصيدلية بشأنـاب قسـخط ـ٢٧

  رة ـدر الخاصة بالقاھـة بـحيا ـ القائم بأعمال رئيس مجلس القسم (إعارة داخلية) لجامع      
  ٠تنفيذ اإلعارةأو من تاريخ  ١/٩/٢٠١٤لمدة عام من       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  األستاذ ور/ عالء عرفات خليفه حيا ـ ــد الدكتــارة السيـإع ـىـة علــــــــالموافقـ                

  (إعارة داخلية) الكيمياء العضوية الصيدلية س قسم ـال رئيس مجلـبأعم القائمد وــالمساع      
  ٠تنفيذ اإلعارةأو من تاريخ  ١/٩/٢٠١٤ام من ـبالقاھرة لمدة ع لجامعة بدر الخاصة      
  مذكرة بشأن ترشيح أحد األعضاء لعضوية مجلس الكلية من ضمن الخمسة أساتذة الذين ـ ٢٨

  ظيم ون تنـ" من قان٤٠"ج" من المادة " م إلى عضوية المجلس طبقا للفقرةـيمكن ضمھ      
  ٠الجامعات      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اذ ـأستمقبول أحمد مقبول ـ اذ الدكتور/ د األستالسيإنضمــام  ـىـة علــــــــالموافقـ                

    نـيمك ذة الذينـن الخمسة أساتـضمة من ـة مجلس الكليـة لعضويـر المتفرغ بالكليـالعقاقي      
ً ـس طبقـة المجلــم إلى عضويــضمھ          مـون تنظيـ" من قان٤٠ادة "ـن المـرة "ج" مــللفق ا
  ٠الجامعـات      
  د ـأن تجميـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة اسيوط بشـــ خط٢٩

  ة ـارج لدرجـر) من الخــى حـالم (صيدلـب عبدالسـد نجيـن محمـصيدلى/ أيمسيــد الد الــقي      
  ه ـوالده حيث إناه ـبسبب وفالدكتوراه فى العلوم الصيدلية (ميكروبيولوجيا طبية ومناعة)       
  ٠العائل الوحيد لألسرة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  تجميــد قيــد السيد الصيدلى/ أيمـن محمـد نجيـب عبدالسـالم  ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وجيا طبية (صيدلى حـر) من الخـارج لدرجـة الدكتــوراه فى العلــوم الصيدلية (ميكروبيول      
  ٠ومناعة) بسبب وفاه والده حيث إنه العائل الوحيد لألسرة      
  ج ـــامـرنـر  البـــريـاد تقـــمـتـإعبشـــأن عـــرض  ودةــــان الجــــدة ضمـــــوح ابــــــ خط٣٠

      )Programme Report (٠م٢٠١٢/٢٠١٣  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      

  ) Programme Reportج (ــر  البرنامـــريـاد تقـــــإعتم ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ٠م٢٠١٢/٢٠١٣      

  

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

     رئيس المجلس          أمين المجلس                                                                 

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


