
                                                                                   
                                                                   

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

  )٤ـ٩ملحـــق رقــم (
  محضــــــــــــر

  )٦١٠إجتمـــاع مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
  م٢٢/٩/٢٠١٤حتى  والممتدم ٢١/٩/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ 

  

م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ٢١/٩/٢٠١٤الموافق  اآلحدإجتمـع مجلس الكلية يوم       
ـ عميد ) بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ زيدان زيد إبرھيم ٦١٠بجلسته رقم (

 الكلية وعضوية كل من:ـ
 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوكيل الكلية     ـ األستاذ الدكتور/ محــروس عثمـــان أحمـد     ١
  وثـكليـة لشئون الدراسات العليا والبحوكيل ال         ـ     ،،      ،،   / حســــن فرغلـــى عزقــــل٢
  وكيـــل الكليـــــة لشئــــون التعليــــم والطـالب         ـ     ،،      ،،    / طــارق أبـوالفضـل محمـد٣
  رئيــــس مجلــــس قســــم الصيدلة الصناعيــة       ـد   ـ،،     ،،    / سيــــــــد محمــــد أحمــ     ـ٤
  ةـرئيــــــس مجلـــس قســـــم الكيميـــاء الطبيـ         عاطف عبدالمنعم عبدالحافظ،،     ،،    /ـ    ٥
  ةقسم الكيمياء التحليلية الصيدليس مجلس رئي           لدكتورة/ ھنـاء محمـد عبدالودوداألستاذ ا ـ٦
  ــــــرـــم العقــاقـيــس مجلــــــس قســــــــــرئي          ـرجــوى فــاروق فــسلــ ،،      ،،    /    ـ ٧
  اتـــم الصيدالنيـــــــس قســـــس مجلـــــــرئي     محمود البدرى عبدالمطلب     لدكتور/ااألستاذ ـ ٨
  م بأعمــال رئيـس مجلـس قســم الكيميـاءالقائــ          ات خليفــه ـالء عــرفـــالسيـد الدكتــور/عــ ٩

  عضويـة الصيدليةال                  
  ـرغــلة الصناعيـــــة المتفأستــــــــــاذ الصيـــد           ـ األستاذ الدكتور/ أحمــد السيــد أبوطالب١٠
  ـرغــــأستــــــــــاذ الصيـــدلة الصناعيـــة المتف          على عبدالظاھر عبدالرحمن،،  /   ،،     ـ ١١
  رغـاذ الكيميــاء العضويـة الصيدلية المتفأستـــ           ب كفافىد نجيميعبـدالح/   ،،     ،،      ـ١٢
  أستــاذ الكيميــاء التحليليــة الصيدليـة المتفرغ      ـــد صالــح     ـ/ جمــــال أحم  ـ    ،،     ،،  ١٣
  ــرغــــالمتفـ صيدالنيــــــــــاتالـــــاذ ــــــأستـــ           المجيد محمدالرزاق عبدعبد/   ،،     ،،ـ    ١٤
  ة الصيدليـة المتفرغأستــاذ الكيميــاء التحليليــ      محمد     حرية عبدالمجيد/ةـ األستاذ الدكتور١٥
  ــرغــالمتفـ الصيدالنيــــــــــاتـــــاذ ــــــأستـــ         جمال الدين عبدالفتاح الجندىاألستاذ الدكتور/ـ ١٦
  المتفرغ ــةــــأستـــــــــاذ الكيـمـيـــــاء الطبيـــ          مينوال أبوبكر عبدالحل/ ةالدكتور ـ األستاذ١٧
  ــــــاذ الكيـمـيــــــــــــاء الطبيـــــــــــةـأستـــــــ           هـد شيحــ األستاذ الدكتور/ محمــود محمـ١٨
  رغــــالمتف ــــــرـــــــــــــــــــاذ العقـــــاقيـــأست   عـز الدين قاسم دسوقى،،     ،،     /    ـ ١٩
   المتفرغ دــالمساعــ ــــرـالعقاقيــــــــاذ ــــــأست           اس يوسفـساميـة عبـ السيدة الدكتورة/ ٢٠
   ـــــــرـــــــــــــــــــاقيــــــالعقدرس ــــــــــمـــــــ         سعاد عبداللطيف حسن /   ،،      ،،      ـ٢١
  لألدوية بأسيوط  T٣Aع نائب مـديـر عام مصن    د      ــى محمأسامــه لطف/  السيـد الدكتــور ـ٢٢

    :ـعن الحضــورإعتذر وقــد        
  رع أسيـوطئيــس قطـــاع شركـــة "سيد" فــر     ــد     ـــى محمــــد فريـــھانـالدكتور/  سيد ال ـ١
  

ـد بـــدأ المجلس فى ـــاد المجلس ـ قـــــة إنعقـــى الالزم لصحـــــدد القانونـــمــــل العــولتكا    
  مناقشـة جــدول األعمـــال التالــى:ـ

  
  



  ـ  ٢ـ  
  

  ٠م٢٣/٨/٢٠١٤خ ــــــ) المنعقدة بتاري٦٠٩التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (ـ  ١
  القـــــــــــــــرار : ـ     
  ر الجلسة السابقة ـ) فى محض٤( رقم مادةالفى  كستراالويتم ا ٠تمــت المصادقـة                
  ن ــة مـولجن(الميكروبيولوجيا الصيدلية) ادة ـــمذة ـة من أساتـل لجنــم تشكيـويت :بإضافة     
   ٠مادةال فى ھذه جابةاإلص كراسات ـة الثانية لفحـاء كنترول الفرقـأعض     

  د ـبالسي ورئيـس المجلس ةـــور/ عميد الكليـالسيد األستاذ الدكت رحـبة ـة الجلسـى بدايوف     
  إلنضمام أستـــــاذ الصيدالنيات المتفرغ دالمجيد محمد ـ ـدالرزاق عبــور/ عبـكتداذ الـستاأل     
  ٠فته أقدم أساتذة قسم الصيدالنياتى عضوية المجلس بصـه إلــسيادت     

  ل مــن:ــالتھنئة لك دمــكمــا ق
ً رئيسلتجديــد تعيين سيادته د ـ ـد أحمـد محمــور/ سيـاذ الدكتـستد األــ السي١       مجلس قسم ل ا

  ٠أخرىالصيدلة الصناعية لفترة رئاسة         
  لتجديــد تعييــن سيادته رئيسـاً ظ ـ ـم عبد الحافـف عبدالمنعـستاذ الدكتور/ عاطـد األـ السي٢    
  ٠لفترة رئاسة أخرىالطبية لمجلس قسم الكيمياء          
ً  ستاذ الدكتور/ محمود البدرى عبدالمطلب ــ السيد األ٣       م ـس قسـمجلل لتعيين سيادته رئيسـا

  ٠الصيدالنيات        
  كمــا قــدم الشكر لكـل مــن:ـ         

  ٠مجلس قسم الصيدالنيات اسةرئة ـ إلنتھاء فتر جيھان نبيل حسن فتيحالسيدة الدكتورة/  ـ١    
  رة ــ السيـد األستاذ الدكتور/ سيد إسماعيل محمد ـ أستاذ الصيدالنيات المتفرغ إلنتھاء فت٢    

   ٠عضوية سيادتــه بالمجلس         
  ٠قــع دوام التوفيــمتمنيــاً للجمي     
   ٠م٢٣/٨/٢٠١٤ ) بتاريــخ٦٠٩مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم (ـ  ٢

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
                ً    ٠تنفيذ القراراتوتم  أحيـــط المجلس علما

  درو ماھر أنيس بولس ـ ـ/ أنالطالب نـــــالعذر المقدم م مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأنـ  ٣
  م ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعى  امـم عن الع٢٠١٤/٢٠١٥د بالفرقة الثالثة للعام الجامعى ـالمقي     
  ٠وتعذر حضوره لمشاكل تمنعه من الحضور مصروذلك نظراً لسفره خارج      
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  / أندرو ماھر أنيس بولس ـ المقيد بـالطال دم منـذر المقــالع ـىـة علــــــــالموافقـ                
  م وذلك ٢٠١٤/٢٠١٥ام الجامعى ـم عن الع٢٠١٤/٢٠١٥ ة الثالثة للعام الجامعىـبالفرق      
  ٠وتعذر حضوره لمشاكل تمنعه من الحضور مصرنظراً لسفره خارج      
  د ـ ـــة/ أسماء أحمد محمد محمالطالب ذر المقدم منـالع أنـرة شئون الطالب بالكلية بشـمذكـ  ٤

   ٢٠١٤/٢٠١٥ العام الجامعى عن ٢٠١٤/٢٠١٥المقيدة بالفرقة اإلعدادية للعام الجامعى      
  ٠وذلك نظراً لزواجھا وحملھا فى األشھر األولى وصعوبة تنقلھا بالمواصالت     
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ة/ أسماء أحمد محمد محمد ـ المقيدة الطالب العذر المقدم من ـىـة علــــــــالموافقـ                
  م ٢٠١٤/٢٠١٥م عن العام الجامعى ٢٠١٤/٢٠١٥ى ــة للعام الجامعة اإلعداديــــبالفرق      
  ٠وذلك نظراً لزواجھا وحملھا فى األشھر األولى وصعوبة تنقلھا بالمواصالت      
  م لبرنامج ٢٠١٣/٢٠١٤ى ــــل الدراسى الصيفى للعام الجامعــــاد نتائج الفصـبشأن إعتمـ  ٥

  ٠الصيدلة اإلكلينيكية     



  ـ  ٣ـ  
  

  القـــــــــــــــــرار : ـ     
  ٠ىـى الصيفـل الدراسـج الفصـاد نتائــم إعتمـــت            

  اإللتماسات المقدمة من بعض طالب الفصل الدراسى  أنـون الطالب بالكلية بشـرة شئــمذكـ  ٦
  ٠) إلتماسات٥الصيفى لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية وعددھا (     
  ــــــرار :ـالقــــــــــــ     

  ٠ـما ـعلـأحيـــــط المجلس                 
  د ــقي وط بشـأنـسيأة ـب ـ جامعــة الطـم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كليـاب قسـخطـ  ٧

  ة الماجستير فى ـھيثم ھشام محمد حسين العطار ـ المعيد بالقسم لنيل درج /سيد الصيدلىال     
  بإشراف كل مــــن :ـ )ناعةميكروبيولوجيا طبية وم(العلوم الصيدلية      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ خالد محمد حسانين ١     

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                                       
  ـ  السيـــــدة الدكتورة/ نھلة محمد كامل الشربينى ٢     

                  أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                                                      
  ـ  السيـــــدة الدكتورة/ وجدان عبد الحميد محمد  ٣     

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس                              
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  ھيثم ھشام محمد حسين العطار ـ المعيد  /سيد الصيدلىالقيد  ـىـة علــــــــالموافقـ                
  الماجستير لنيل درجة سيوطأالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة بقسم      
  ٠ـاوبإشراف اللجنة المذكورة سابقـ )ناعةميكروبيولوجيا طبية وم(العلوم الصيدلية  فى     
       زيد ـ ى/ محمد نبيل أبوـد الصيدلـد السيــيأن قـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـاب قسـخطـ  ٨

   ة (كيمياء تحليلية صيدلية)ــوم الصيدليــفى العلر ـة الماجستيــدرجل ــنيلم ــد بالقســالمعي     
  راف كـــل مـــــن :ــــبإش     
  ورة/ سلوى رزق الشابورىـ السيدة األستاذ الدكت١    

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ                     
  امية محمود الجيزاوىـ السيدة األستاذ الدكتورة/ س٢    

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ                     
  ورة/ نھى ناھض عطيةــــدة الدكتـــــ  السي٣    

  مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ     

  الكيمياءقسم المعيد ب زيد ـيد السيد الصيدلى/ محمد نبيل أبوق ة علــىـــــــالموافقـ                
   صيدلية) كيمياء تحليليةوم الصيدلية (ـفى العلر ــة الماجستيــل درجـلنيالتحليلية الصيدلية      
  ٠اللجنة المذكورة سابقــا بإشراف     
  ـ  مصطفى محمدآية منير / نيةد الصيدالــاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن قيــخطـ  ٩

  بإشـــراف  فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية صيدلية)لدرجة الماجستير بالقسم  ةالمعيد     
  ـن:ـكـــل مــــ     
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ فردوس عبدالفتاح محمد١    

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ                     
        محمد     حرية عبدالمجيدـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢    

  أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ                     



  ـ  ٤ـ  
  
  مروة فتحى بكرالسيــــدة الدكتــــورة/ ـ ٣      

  مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية                             
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  م ـقسة بدــ المعي مصطفى محمدة منير ـآي/ نيةد الصيدالــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                  
  فى العلوم الصيدلية (كيمياء تحليلية ر ـة الماجستيـل درجـلنية ـاء التحليلية الصيدليالكيمي       

   ٠اللجنة المذكورة سابقــا بإشــراف صيدلية)       
  درجةلنيل  يحيى ـ السعيد نجاحد السيد الصيدلى/ محمد ـقيالصيدالنيات بشأن  خطاب قسمـ ١٠

   ن:ـــل مـبإشـــراف ك (من الخارج) )النياتصيدفى العلوم الصيدلية (الماجستير        
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمود البدرى عبد المطلب١       

  الصيدالنياتورئيس مجلس قسم أستاذ                              
            ـ السيــــدة الدكتــــورة/ جيھان نبيل حسن فتيح٢       

  المساعد الصيدالنيات أستاذ                              
  ـ  السيــــدة الدكتــــورة/ آيات أحمد عبدالمنصف٣       

  الصيدالنياتمدرس                                
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

   درجة لــلنيـ يحيى  د نجاحـالسعيى/ محمد ـد الصيدلــد السيــقي ة علـىـــــالموافقـ                
   ورةــة المذكــاللجن رافــبإش(من الخارج)  )صيدالنياتوم الصيدلية (ـفى العلالماجستير        
   ٠سابقا       
  صيدلى (مفتش ـ  مينا فايز سعد بسادةقيد السيد الصيدلى/ الصيدالنيات بشأن  خطاب قسمـ ١١

   )اتـصيدالنية (ــم الصيدليـوى العلـفر ــة الماجستيــل درجــوط) لنيـدلة بأسيـبإدارة الصي       
   بإشـــراف كــل مــن:ـ (من الخارج)       

  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس١      
  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                               

            ـ السيــــد الدكتــــور/ أحمد شوقى محمد غانم٢      
  الصيدالنياتمدرس                           

  ـ  السيــــدة الدكتــــورة/ آيات أحمد عبدالمنصف٣      
  الصيدالنياتمدرس                           

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  مفتش صيدلى (ـ  ا فايز سعد بسادةـميند السيد الصيدلى/ ــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  )اتــصيدالنية (ـوم الصيدليــى العلـفر ــة الماجستيــل درجـوط) لنيـدلة بأسيـإدارة الصيـب      
   ٠اللجنة المذكورة سابقــابإشـــراف (من الخارج)       
  أخصائى صيدلى ـ  إسراء راجح أبوزيد/ د الصيدالنيةــأن قيـات بشـالصيدالني مـاب قسـخطـ ١٢

   بإشــراف كل من:ـ (من الخارج) )صيدالنياتفى العلوم الصيدلية (الماجستير  لنيل درجة       
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ سوزان شوقى طوس١      

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                              
            ـ السيــــدة الدكتــــورة/ منى مصطفى المھدى ٢      

  المساعد الصيدالنياتأستاذ                           
  ـ  السيــــدة الدكتــــورة/ آيات أحمد عبدالمنصف٣      

  الصيدالنياتمدرس                           



  
  ـ  ٥ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  لـائى صيدلى لنيأخصـ  إسراء راجح أبوزيد/ قيد الصيدالنية ـىـة علــــــــالموافقـ                
  ة ــاللجنراف ــبإشارج) ـن الخـ(م )صيدالنياتة (ـوم الصيدليـى العلـفر ـة الماجستيــدرج       

  ٠سابقــا المذكورة       
  د السيدة الصيدالنية/ عال عبدالعزيز سيد ـ صيدالنية ــأن قيـم الصيدالنيات بشـاب قســخطـ ١٣

  ة ـوم الصيدليـة فى العلـوراه الفلسفــة دكتــل درجــوط لنيـر بأسيــب األزھــى طـبمستشف       
   بإشــراف كل من:ـ (صيدالنيات) (من الخارج)       

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد١      
  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                              

  على الصبحىـ  السيــــد الدكتــــور/ محمود فھمى ٢      
  الصيدالنياتمدرس                           

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ة ـال عبدالعزيز سيد ـ صيدالنيــة/ عــدة الصيدالنيــد السيــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـوم الصيدليـة فى العلـلسفوراه الفــة دكتــل درجــوط لنيـر بأسيــب األزھــى طـبمستشف       
  ٠اللجنة المذكورة سابقــابإشراف  (صيدالنيات) (من الخارج)       
  ل ـصيدلى حر لنيـ  أحمد أسامه محمدالسيد الصيدلى/ أن قيد ـالصيدالنيات بش اب قسمـخطـ ١٤

   من:ـ بإشراف كل (من الخارج) )صيدالنياتفى العلوم الصيدلية (درجة دكتوراه الفلسفة        
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام١      

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                              
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمود البدرى عبد المطلب٢      

  الصيدالنياتأستاذ ورئيس مجلس قسم                            
  ـرار :ـالقـــــــــــــــــ       
  ل    ـر لنيــى حـصيدلـ  أحمد أسامه محمدالسيد الصيدلى/ د ــقي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـاللجنراف ــبإش(من الخارج)  )صيدالنياتوم الصيدلية (ـفى العلدرجة دكتوراه الفلسفة        
   ٠المذكورة سابقــا       
   /سيد الصيدلىالتسجيل عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة ب الصيدالنيات بشأن اب قسمـخطـ ١٥

  د ــوط والمقيـرع أسيــة األزھر ـ فـشريف صديق إبراھيم ـ صيدلى بمستشفى جامعمد مح       
  بعنـــوان:ـ (من الخارج) )صيدالنيات(لدرجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية        
  ن معملياً ـار أزرق المثيليــة لعقــة الموضعيـالصيدلي الــض األشكــم بعــة وتقييــصياغ"       

  "وإكلينيكياً للعالج الضوئى الديناميكى         
"Formulation   and   clinical   Evaluation   of   some   Topical 
  pharmaceutical   Dosage   forms   of   Methylene   Blue   for  
  photodynamic   therapy" 

   بإشــراف كل من:ـ       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد١      

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                              
            ـ السيــــدة الدكتــــورة/ منى مصطفى المھدى ٢      

  المساعد الصيدالنياتأستاذ                           



  ـ  ٦ـ  
            ـ السيــــد الدكتــــور/ عصام الدين محمد محمد ٣      

  األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ مساعد                           
  جامعة األزھر ـ فرع أسيوط كلية الطب ـ 

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
     /سيد الصيدلىالالة الدكتوراه الخاصة بـوان رسـل عنــتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  د ـرع أسيوط والمقيـر ـ فــة األزھــمحمد شريف صديق إبراھيم ـ صيدلى بمستشفى جامع       
  اللجنة راف ـبإش(من الخارج)  )صيدالنيات(وم الصيدلية ـوراه فى العلـة الدكتــدرجل ــنيل       
  ٠ــاالمذكورة والعنوان المذكور سابق       
   ةــر الخاصــالة الماجستيــوان رســل عنــأن تسجيـة بشـدلة اإلكلينيكيـالصي مـاب قســخطـ ١٦

  ر فى ـة الماجستيـل درجــدة لنيـم والمقيـدة بالقســمارتينا بدرت وليم ـ المعي الصيدالنية/ب       
  بعنـــوان:ـ )صيدلة إكلينيكية(العلوم الصيدلية        
  ط الدم بالشريان الرئوى فى األطفالـاع ضعـرض إرتفـالج مــة لعــة اإلكلينيكيــاجعالمر"       

  "بمستشفى األطفال بجامعة أسيوط          
"Clinical Audit for Management of Pulmonary Hypertension  
   in Children Attending Assiut University Children Hospital" 

   ل من:ـبإشــراف ك       
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ تھانى حسن الفحام١      

  المتفرغ الصيدالنياتأستاذ                              
            ـ السيــــدة الدكتــــورة/ حكمة سعد فرغلى  ٢      

  مدرس طب األطفال ـ وحدة أمراض قلب األطفال                          
  لجامعى لألطفال ـ جامعة أسيوط بالمستشفى ا      

            ـ السيــــد الدكتــــور/ مصطفى عبدالرحمن سيد ٣      
  الصيدلة اإلكلينيكيةمدرس                               

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
   ة/ـالصيدالنية بـر الخاصـالة الماجستيــوان رســل عنــتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة الماجستير فى ـمارتينا بدرت وليم ـ المعيدة بقسم الصيدلة اإلكلينيكية والمقيدة لنيل درج      
  ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقــابإشراف  )صيدلة إكلينيكية(العلوم الصيدلية       
  الة الماجستير الخاصة تسجيل عنوان رسالصيدلة الصناعية بشأن  خطاب قسمـ ١٧

  ة الماجستير فى ـل درجــدة (من الخارج) لنيـإسراء سيد حسن خضر ـ المقي الصيدالنية/ب       
  بعنـــوان:ـ )صيدلة صناعية(العلوم الصيدلية       

  عقار مخفض للضغط"المحتوية على  الفموية واألقراص األغشية"صياغة       
"Formulation   of   buccal   films   and   tablets   containing   an  
  antihypertensive   drug" 

   بإشــراف كل من:ـ       
  أحمـــد السيــــد أبوطالبـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  الصيدلة الصناعية المتفرغ أستاذ                            
  سامىإيمان مصطفى ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ ٢      

  الصيدلة الصناعية أستاذ                            
  ان أحمـدروس عثممحـاألستاذ الدكتور/  دـ السي٣      
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأستاذ و                           



  ـ  ٧ـ  
  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   ة/ـالصيدالنية بــر الخاصــالة الماجستيـوان رسنـل عــتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  إسراء سيد حسن خضر ـ المقيدة (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية       
  ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقــابإشراف  )صيدلة صناعية(     
  ة ـر الخاصــالة الماجستيــوان رســل عنــأن تسجيـبش ــةدلة الصناعيــالصي مـاب قســخطـ ١٨

  ر ـة الماجستيـل درجـدة (من الخارج) لنيـنيرة خليفه محمد عبدالرحيم ـ المقي الصيدالنية/ب      
  بعنـــوان:ـ )صيدلة صناعية(فى العلوم الصيدلية       

  "مخفض للضعطصياغة وتقييم جرعات صيدالنية معينة تحتوى على عقار "       
"Formulation   and   evaluation    of    certain   dosage   forms 
   containing    antihypertensive   drug " 

   بإشــراف كل من:ـ       
  أحمـــد السيــــد أبوطالبـ السيد األستاذ الدكتور/ ١      

  لمتفرغالصيدلة الصناعية ا أستاذ                            
  ان أحمـدروس عثممحــ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأستاذ و                         

            ـ السيــــدة الدكتــــورة/ جيالن عبدالرازق عبدالعليم ٣      
  ةالصيدلة الصناعي مدرس                              

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
 نيرة  الصيدالنية/تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة ب ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وم الصيدلية ـر فى العلـخليفه محمد عبدالرحيم ـ المقيدة (من الخارج) لنيل درجة الماجستي     
  ٠اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقــابإشراف  )صيدلة صناعية(     
  ل ـتسجي سيوط بشـأنأخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطب ـ جامعة ـ ١٩

  دــن ـ المعيـم عبدالھادى آميـإبراھي /سيد الصيدلىالة بـر الخاصـالة الماجستيـوان رســعن      
  وط والمقيد (من الخارج) لنيل درجة الماجستير فى ـر بأسيــة األزھــبكلية الصيدلة ـ جامع      
  بعنـــوان:ـ )ناعةميكروبيولوجيا طبية وم(العلوم الصيدلية       
  "الكشف عن البكتريا الحلزونية فى مرضى اإلضطرابات المعدية"      

"Detection     of      Helicobacter     pylori     in    patients     with  
  gastrodudenal    disorders" 

   بإشــراف كل من:ـ       
  منى أمين حسن/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد١      

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                            
  إنتصار حامد أحمد/ ةورـــــالدكت ةدــــ السي٢      
 كروبيولوجيا الطبية والمناعةالميمدرس                             

  بھاء الدين أنور عبدالراضىـ السيــــد الدكتــــور/ ٣      
  ـ جامعة األزھر فرع أسيوط الميكروبيولوجيا والمناعة مدرس                              

  القــــــــــــــــــرار :ـ     
   /سيد الصيدلىالر الخاصة بـن رسالة الماجستيواـل عنـتسجي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  د ــوط والمقيــر بأسيــة األزھــدلة ـ جامعـة الصيـد بكليــن ـ المعيـادى آميـدالھـم عبــإبراھي     
   )ناعةميكروبيولوجيا طبية وم(وم الصيدلية ـة الماجستير فى العلـل درجــ(من الخارج) لني     
  ٠رة والعنوان المذكور سابقــااللجنة المذكوبإشراف      



  ـ  ٨ـ  
  

  سيوط بشـأن تجميدأة ـب ـ جامعـاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ـ كلية الطـخطـ ٢٠
  ة الدكتوراه ـدرجل ـنيل(من الخارج) دة ـد الصيدالنية/ مروة عبدالمعز سيد ثابت ـ المقيـقي       

  ا (رعاية طفل) ـة بھـروف خاصـوذلك لظ )ناعةجيا ومميكروبيولو( وم الصيدليةــفى العل       
  ٠لمدة عام       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  د الصيدالنية/ مروة عبدالمعز سيد ثابت ـ المقيدة ــد قيــتجمي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وذلك  )ناعةميكروبيولوجيا وم( لية ة الدكتوراه فى العلوم الصيدـدرجل ــنيل(من الخارج)       
 ٠لظروف خاصة بھا (رعاية طفل) لمدة عام      
  ة/ فاطمة فاروق محمد ـذار الصيدالنيــأن إعتـم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـب قسخطـاـ ٢١
  ذلك ) وةـررات العامـالمق(ا ــات العليــان الدراســول إمتحــم عن دخـدة بالقســعلى ـ المعي      
  ٠لظروفھا الخاصة (رعاية طفل)      
  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   إعتذار الصيدالنية/ فاطمة فاروق محمد على ـ المعيدة بقسم  ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وذلك ) المقررات العامة(ات العليا ـان الدراسـول إمتحـالكيمياء التحليلية الصيدلية عن دخ      
  ٠لظروفھا الخاصة (رعاية طفل)      
  نھلة  الصيدالنية/ ذارــإعتأن ـسيوط بشأة ــ كلية الطب ـ جامع الفارماكولوجىخطاب قسم ـ ٢٢

  ة ــدليوم الصيـــى العلفر ــالماجستي ةــلدرج دةــوالمقي مــبالقس ةدــالمعيـ د ــم أحمـراھيـإب      
  اــم (دور ثان) وذلك لظروفھ٢٠١٤ر ـان دور سبتمبــول إمتحـن دخــع )ىـولوجـفارماك(      
  ٠المرضية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
   مـقسة بدــالمعيـ د ــم أحمـلة إبراھيـنھ ة/ــالصيدالني ذارــإعت ـىـة علــــــــالموافقـ                

  وم ــفى العلر ـالماجستي ةـلدرج دةـوالمقيوط ــيسأة ــب ـ جامعــة الطــ كلي الفارماكولوجى      
  م (دور ثان) وذلك ٢٠١٤عن دخول إمتحان دور سبتمبر  )فارماكولوجىالصيدلية (      
  ٠لظروفھا المرضية      
  وان رسالة ـر عنــتغيي وط بشأنـسيأة ـب ـ جامعـة الطــ كلي ىـالفارماكولوجم ـاب قســخطـ ٢٣

  عزة بدرى منصور ـ صيدالنية بمركز الخدمات الصيدلية  الصيدالنية/ة بالماجستير الخاص      
  وم ـالماجستير فى العل ةـل درجــلني والمقيدة (من الخارج)الصيدلة ـ جامعـة أسيوط كلية ب      
  مـــــــن:ـ (فارماكولوجى)الصيدلية       
  د لعقار السيمفاستاتينمية الكبات الكالسيوم على خريطة الدھون وسـوات أيونـر قنــ"تأثي      

  فى الجرذان"        
"The  influence  of calcium  ion  channels  on  the  lipid  profile  
   and  hepatotoxicity  of  simvastatin  in  rats" 

  إلـــــى:ـ      
  ار ـون وسمية الكبد لعقـة الدھــوم على خريطــات الكالسيــوات أيونــقنات ــمنظمر ــ"تأثي      

  السيمفاستاتين فى الجرذان"        
"The  influence  of  calcium  ion  channel   modulators  on   the  
   lipid  profile  and  hepatotoxicity  of  simvastatin  in  rats" 

  ٠ذا التغيير غير جوھرىــا بأن ھـــعلم       
  



  ـ  ٩ـ  
  
  ــــــــــــــــــرار :ـالق       

  زة ـع الصيدالنية/وان رسالة الماجستير الخاصة بـر عنــتغيي ـىـة علــــــــالموافقـ                
  بكليـة الصيـدلة ـ جامعــة أسيوط ات الصيدلية ـز الخدمـالنية بمركور ـ صيدــدرى منصــب       

  ـ  )فارماكولوجى(ة ـوم الصيدليـر فى العلـلماجستيا ةــل درجــلني والمقيدة (من الخارج)       
  ٠ر غير جوھرىـذا التغييــأن ھـا بــعلم       
  م ـة الحكـل لجنـتشكي أنــوط بشــسيأة ـب ـ جامعـة الطــ كلي الفارماكولوجىم ـاب قســخطـ ٢٤
  ـ صيدالنية  زة بدرى منصورـع الصيدالنية/ة على رسالة الماجستير الخاصة بــوالمناقش       

   ةـل درجــلني ارج)ــن الخـ(مـ جامعــة أسيــوط ات الصيدلية بكلية الصيدلة ـز الخدمـبمرك       
  وتصبح على النحو التالى:ـ  )فارماكولوجى(وم الصيدلية ـالماجستير فى العل       

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ حسن ھاللى على ١       
ً        الصيدلة ـ جامعة األزھر ـ فرع أسيوط ةأستاذ بكلي                               )(ممتحنا خارجيا

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ محمود حمدى عبدالرحيم٢       
  (ممتحنا داخلياً)       سيوطأـ كلية الطب ـ جامعة  الفارماكولوجى أستاذ                            

  فوت عبدالھادى منقورةـ السيد األستاذ الدكتور/ ص٣       
  الفارماكولوجى أستاذ ورئيس مجلس قسم                         

  (عن المشرفين)              سيوطأكلية الطب ـ جامعة  
  حلقـة نقاشية وأنھا تقدمـت ببحـث للنشــر فى المجــلة ) ٢ت بعمل عدد (ـاً بأنھا قامــعلم       
 ٠أسيوط وأن الرسالة أصبحت صالحة للنشر والمناقشة العلمية بكلية الطب ـ جامعة       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  الخاصةتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير  ـىـة علــــــالموافقـ                

  الصيدلة ةـات الصيدلية بكليـز الخدمـور ـ صيدالنية بمركـدرى منصـزة بــع الصيدالنية/ب       
   )فارماكولوجى(الماجستير فى العلوم الصيدلية  لنيل درجة من الخارج)(جامعــة أسيوط        

  ٠اللجنة المذكورة سابقــابإشراف و       
  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بشأن العقاقيراب قسم ــخطـ ٢٥
  ر فى ـة الماجستيـلة لدرجـوالمسجم ـبالقس ةدــالمعيى ـ ــى علـدة مصطفــبالصيدالنية/ رفي      

  وتصبح على النحو التالى:ـ  )عقاقير(العلوم الصيدلية       
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ مصطفى على عبدالقوى ١      

ً          القاھرةـ جامعة صيدلة كلية المتفرغ ب أستاذ                               )(ممتحنا خارجيا
  ـ السيدة األستاذ الدكتورة/ أمانى سيد أحمد٢      

  اً)ــ(ممتحنا داخلي       سيوطأـ جامعة أستاذ العقاقير ـ كلية الصيدلة                             
  / سامية محمد الصيادةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٣      

  (مشرفــاً)  سيوطأـ جامعة ية الصيدلة أستاذ العقاقير المتفرغ ـ كل                            
   مقبول حمدقبول أـ السيد األستاذ الدكتور/ م٤      

  (مشرفــاً)  سيوطأـ جامعة أستاذ العقاقير المتفرغ ـ كلية الصيدلة                             
  سلوى فاروق فرج/ ةاألستاذ الدكتور ةـ السيد٥      

  العقاقيرورئيس مجلس قسم أستاذ                              
  (مشرفــاً)             سيوطأـ جامعة كلية الصيدلة                       

  علماً بأنھا قامت بعمل حلقتان مناقشة علمية أمام مجلس القسم ولھا بحث مقبول للنشر       
  ٠سيوطأـ جامعة بمجلة العلوم الصيدلية ـ كلية الصيدلة       

حد
وا

ت  
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 ب



  ـ  ١٠ـ  
  

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ر ـالة الماجستيــى رسـة علــم والمناقشــة الحكــل لجنــتشكي ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـلة لدرجـر والمسجـالعقاقيم ـقسة بدـالمعيى ـ ـى علـدة مصطفـة/ رفيـة بالصيدالنيـالخاص      
  ٠اللجنة المذكورة سابقــاوبإشراف  )عقاقير(ة الماجستير فى العلوم الصيدلي      
  ة على رسالة الماجستير ـم والمناقشـة الحكـل لجنـأن تشكيــم الصيدالنيات بشـاب قســخطـ ٢٦

  ة ـدرجل لنيـــل ــــم والمسجـد بالقســد ـ المعيــــم حسن أحمـى/ ھيثــــة بالصيدلـــــالخاص      
  وتصبح على النحو التالى:ـ  لصيدلية (صيدالنيات)ر فى العلوم اـالماجستي      
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ جمال محمد محمود المغربى١      

  (ممتحنا خارجياً)         أستاذ بقسم الصيدالنيات ـ جامعة طنطا                             
  جمال الدين عبدالفتاح الجندىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
  (ممتحنا داخلياً)             أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                             
  ـ السيد األستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى السيد٣      

  (مشرفـــاً)                أستاذ الصيدالنيات المتفرغ                             
  ٠رسل بحثا للنشر بمجلة الكلية) حلقة نقاشية بالقسم وأ٢وقد قام الطالب بعمل عدد (      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  تشكيــل لجنــة الحكــم والمناقشــة علـى رســالة الماجستيـر  ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـدرجل لنيــــل ــوالمسج العقاقير قسمد بــــى/ ھيثم حسن أحمد ـ المعيــــصيدلالخاصة بال      
  ٠اللجنة المذكورة سابقــاوبإشراف  الماجستيرفى العلوم الصيدلية (صيدالنيات)      
  ل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة ـتشكي أنـاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشـخطـ ٢٧

  ل ـة) والمسجــى الجنسيــم ـ (يمنـده سالـى عبـى/ يحيـد الصيدلـة بالسيـوراه الخاصــالدكت      
  ح ـوتصب )كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية ( دكتوراهال(من الخارج) لنيل درجة       

  على النحو التالى:ـ        
  إبراھيم والشـ السيد األستاذ الدكتور/ محمد ١      

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                             
  (ممتحنا خارجياً)     صورةنالمجامعة  كلية الصيدلة ـ 

  عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا شلبىـ السيد األستاذ الدكتور/ ٢      
  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                             

  (ممتحنا خارجياً)     جامعة الزقازيقكلية الصيدلة ـ  
  المعبود إسماعيل محمدعبدـ السيد األستاذ الدكتور/ ٣      

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                             
  (مشرفـــاً)          كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط

  ـ السيد األستاذ الدكتور/ فردوس عبدالفتاح محمد٤      
     فرغ المتالكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ                             

  (مشرفـــاً)          كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط
  ٠ةعلمية متخصص تجالبحثان فى منشر علمية ـ وقام ب اتحلقثالثة بعمل علما بأنه قام       

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  الخاصة  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الدكتوراه ـىـة علــــــــالموافقـ                

             ة ـل درجـل (من الخارج) لنيـبالسيد الصيدلى/ يحيى عبده سالم ـ (يمنى الجنسية) والمسج      
  ٠اللجنة المذكورة سابقابإشراف  )كيمياء تحليلية صيدليةفى العلوم الصيدلية ( دكتوراهال      
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  ـ  ١١ـ  

 
  دة ــرك للسيــراف المشتـة اإلشـد بعثــأن مـاء التحليلية الصيدلية بشــم الكيميـاب قســخطـ ٢٨

  الصيدالنية/ مروة رفعت محمد الزھيرى ـ المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة        
  ة السادسة ـمن الخطة الخمسي م٢٠١٠/٢٠١١ة العام الرابع ـاإلشراف المشترك من خط       
  للحصول على م ١٦/٨/٢٠١٤ا من رام إعتباـد داخلى لمدة عــم ٢٠١٢ـ٢٠٠٧ات ـللبعث       
  ٠أيھما أقرب اإلنتھاء من مناقشة الرسالة أو لحينة الدكتوراه  ــدرج       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  دة الصيدالنية/ مروة رفعت ـد بعثة اإلشراف المشترك للسيـم ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ة ـو بعثــة وعضـة الصيدليـاء التحليليـم الكيميـقسد بــدرس المساعــمحمد الزھيرى ـ الم       
  ة الخمسية السادسة ــمن الخط ٢٠١٠/٢٠١١ام الرابع ـة العـاإلشراف المشترك من خط       
  للحصول على م ١٦/٨/٢٠١٤را من اـام إعتبـدة عـد داخلى لمـم ٢٠١٢ـ٢٠٠٧للبعثات        
  ٠أيھما أقرب اإلنتھاء من مناقشة الرسالة لحين أودرجة الدكتوراه        
  د اإلجازة الدراسية للسيد الصيدلى/ محمد إيھاب ـأن مـالصيدلة الصناعية بش اب قسمـخطـ ٢٩

  ا للحصول على ـازة الدراسية بالمانيــو اإلجـد بالقسم وعضــعلى حسن ـ المدرس المساع      
  ح فى إطار البرنامج المصرى األلمانى للمنح ـالمن دىـة الدكتوراه  والحاصل على إحـدرج      
  م وذلك ٣١/١٢/٢٠١٤حتى  ١/١٠/٢٠١٤ور إعتبارا من ـة شھـدة ثالثـل لمـطويلة األج      
  ٠على نفقته الشخصية حتى اإلنتھاء من مناقشة الرسالة      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  ى/ محمد إيھاب على ـد الصيدلـة للسيــازة الدراسيــد اإلجــم ـىـة علــــــــالموافقـ                

  ا ـة بالمانيـازة الدراسيـو اإلجـم الصيدلة الصناعية وعضـد بقسـدرس المساعـن ـ المـحس       
  ج المصرى ـار البرنامـدى المنح فى إطـة الدكتوراه والحاصل على إحـللحصول على درج       
  ى ـحت م١/١٠/٢٠١٤ن ـارا مــور إعتبــة شھــدة ثالثــلم لــلة األجـح طويـلمنى لــاأللمان       
  ٠م وذلك على نفقته الشخصية حتى اإلنتھاء من مناقشة الرسالة٣١/١٢/٢٠١٤      
  ر السيدة الصيدالنية/ شريھان فرغلى جاد ـ المدرس ــالصيدالنيات بشأن سف مـاب قسـخطـ ٣٠
   م٢٠١٢/٢٠١٣ بعثات العام األول ة اإلشراف المشترك منـو بعثـوعضالمساعد بالقسم        
  ة سينسيناتى بالواليات المتحدة األمريكية ـإلى جامعللبعثات سابعة ة الخمسية الـمن الخط       
  ٠وذلك إعتبارا من تاريخ السفرالدكتوراه  وذلك الستكمال الجزء الخارجى لرسالة       

  ــرار :ـالقــــــــــــــــ       
  ى جاد ـ المدرس ـرغلـان فـة/ شريھـدة الصيدالنيـر السيــسف ـىـة علــــــــالموافقـ                

   ام األولــات العـبعث نـرك مــراف المشتـة اإلشـو بعثـوعض اتـد بقسم الصيدالنيـالمساع       
  ة سينسيناتى بالواليات ـامعإلى جللبعثات ة ـسابعة الـة الخمسيـمن الخط م٢٠١٢/٢٠١٣       

  ارا من ـوذلك إعتبوراه ـالدكت الةـى لرسـزء الخارجـالمتحدة األمريكية وذلك الستكمال الج       
  ٠تاريخ السفر       
  وف الخاصة بالطالب المتقدمين لدبلوم الصيدلة السريرية (إكلينيكية) والتكنولوجيا ــالكشـ ٣١

  ٠ومن وزارة الصحة م (من الخارج)٢٠١٤/٢٠١٥ الجامعىالصيدلية للعام        
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ) ٢٤ة على قبول (ـ) تم الموافق٢١ادة (ـق مــة السابــس الكليـمجلقرار  ى ــاء علـــ بن١       
  منح ) صيدلياً وذلك من بين المتقدمين ل١٩السريرية بدالً من (ة صيدلياً لدبلوم الصيدل           
  ٠وزارة الصحة           



  
  ـ  ١٢ـ  

  
  يارھم وتم إخت وم الصيدلة السريريةـبين المتقدمين لدبلر من ـ) صيدلى آخ١٣ول (ـــ قب٢       

  ٠تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وجيد جداً مع مرتبة الشرفعلى            
  ٠صيدليةالتكنولوجيا ال المتقدمين لدبلوميادلة قبول كل الص ـ٣       

   أنـوث بشـا والبحـات العليـون الدراسـة لشئـل الكليـور/ وكيـاذ الدكتـد األستـالسيرة ــمذكـ ٣٢
  ٠علياالدراسات اإللتماسات المقدمة من بعض طالب ال       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ٠تــــم إعتمــاد نتيجــة اإللتماسـات                

  د صالح ـ منسق برنامج الصيدلة ـال أحمـدم من السيد األستاذ الدكتور/ جمــالمق ابــالخطـ ٣٣
  ام ـة لموازنة عـدلة اإلكلينيكيـج الصيـى لبرنامـاب الختامـاد الحســأن إعتمـاإلكلينيكية بش       
  ٠م٣٠/٦/٢٠١٤والمنتھية فى  ٢٠١٣/٢٠١٤       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
                 ً   ٠أحيــط المجلـس علمــا

  ح السيد الدكتور/ حجاج حسن محمد ـ يترش ة الصيدلية بشأنعضويخطاب قسم الكيمياء الـ ٣٤
  ور/ ــد الدكتــر السيــراً لسفــالب نظــم والطـالتعليشئون ة ــة لجنـم لعضويـدرس بالقسـالم      
  سم إلى كلية الصيدلة ـ جامعة الجوف ـ المملكة درس بالقـال الدين محمد ـ المــاء جمــبھ      
  ٠العربية السعودية      

  القــــــــــــــــــرار :ـ      
  اج حسن محمد ـ المدرس بقسمــح السيد الدكتور/ حجـيترش ـىـة علــــــــالموافقـ                

  د ـراً لسفر السيــــالب نظـوالطالتعليم شئون لعضوية لجنة  ةــــة الصيدليعضويالكيمياء ال      
  ة الجوف ـة الصيدلة ـ جامعـم إلى كليـدرس بالقسـال الدين محمد ـ المــاء جمـالدكتور/  بھ     
  ٠العربية السعوديةالمملكة      
  عبدالناصر  حصول السيد األستاذ الدكتور/ أنـة الصيدلية بشعضوياب قسم الكيمياء الـخطـ ٣٥

  ٠ـ األستاذ بالقسم على أجازة بدون مرتب كمرافق للزوجةأحمد حسين        
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ص ـوالذى ين ة الصيدليةعضويالكيمياء الرار مجلس قسم ــق ـىـة علــــــــالموافقـ                
  يادته بطلب على الطلب المقدم من سلم يوافق  ة الصيدليةعضويالكيمياء العلى أن  قسم        
 ٠أجازة بدون مرتب كمرافق للزوجة       
  أن ـودة بالكلية بشـان الجـدة ضمـر وحـمدي ور/ــاذ الدكتــد األستـمن السيدم ـاب المقـالخطـ ٣٦

 مناقشة الموضوعات اآلتية:ـ       
  ٠م)٢٠١٥/٢٠١٩ـ الخطة البحثية الخمسية للكلية (١      

  ـ  م١/٧/٢٠١٣دى عشر ألنشطة الخطة التنفيذية (خالل الفترة من ى الحاـر الفنــ التقري٢      
  ٠م)٣٠/٩/٢٠١٣          

  ـ  م١/١٠/٢٠١٣عشر ألنشطة الخطة التنفيذية (خالل الفترة من  ـ التقرير الفنى الثاني٣      
  ٠م)٣١/١٢/٢٠١٣          

  ـ  ١٩/٧/٢٠١٤فترة من ـ التقرير الخاص بأنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية (خالل ال٤      
  ٠م)١٧/٩/٢٠١٤          
  
  



  
  ـ  ١٣ـ  

  
  القــــــــــــــــــرار :ـ       

  ٠م)٢٠١٥/٢٠١٩ة البحثية الخمسية للكلية (ـاد الخطـإعتم ـىـة علــــــــالموافقـ                
  جلس علماً بأنشطة ط المــر وأحيـعش ى الحـادى عشر والثانـىـر الفنـذلك على التقريــوك       
  ٠الوحدة خالل الفترة المذكورة       
  كيمياء تحليلية األساتذة المساعدين ( ة لوظائف األساتذة وـة الدائمــة العلميـر اللجنــتقريـ ٣٧

  ور/ حسن رفعت حسن على ـ ـد الدكتــدم من السيــى المقـاج  العلمــأن اإلنتــ) بشصيدلية       
 ٠صيدليةالتحليلية الكيمياء ال المدرس بقسم       

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  الع على التقرير الجماعى للجنة ـن وتم اإلطـس الكلية دون المدرسيـع مجلــإجتم                 

  الخاصة) كيمياء تحليلية صيدليةف األساتذة واألساتذة المساعدين (العلمية الدائمة لوظائ       
   صيدليةالة ـتحليليالكيمياء م الـدرس بقسـحسن رفعت حسن على ـ المور/ ــد الدكتــلسيبا       

   صيدليةالتحليلية الكيمياء المساعد بقسم  للحصول على اللقـب العلمـــى لوظيفـــة أستــاذ       
  ادته ن سيبتعييـ يوصى المجلس  صيدليةالتحليلية الكيمياء الذلك موافقة مجلس قسم ــوك       
  ؤدى ــحيـث أن سيادتـه يـ صيدليةالتحليلية الكيمياء الد بقسـم ــفى وظيفــة أستــاذ مساع       
  ٠التزاماته الجامعية بصـورة مرضية ولم يوقــع عليه أية جزاءات تأديبية       
  م ـقسب بعـــض الســادة أعضــاء ھيئــة التدريــسن ــلة مــالمشك ةــر اللجنــرض تقريـــ ع٣٨

  وھم:ـالطبية والمناعة الميكروبيولوجيا        
  ةــالطبية والمناع خالد محمد حسانين ـ أستاذ الميكروبيولوجيالدكتور/ األستاذ االسيد ـ ١       
  ة ـة والمناعــالطبي اـاذ الميكروبيولوجيــان ـ أستـى عجبـل نظمـميخائيلدكتور/ االسيد ـ ٢       

  دالمساع           
  الطبية والمناعة محمد أحمد المختار ـ مدرس الميكروبيولوجيالدكتور/ االسيد ـ ٣       
  نترول الفرقة الثانية وھم:ـأعضاء كالسادة  واللجنة المشكلة من        
  صيدليةالتحليلية الكيمياء المدرس نھى ناھض عطيه  ـ / ةالدكتور ةالسيدـ ١       
  الطبيةكيمياء المد صفوت أبوريه  ـ مدرس أحالسيد الدكتور/ ـ ٢       
  العقاقيرـ مدرس سعاد عبداللطيف حسن / ةالدكتور ةالسيدـ ٣       
  العقاقيررفعت بكر حامد ـ مدرس السيد الدكتور/ ـ ٤       

  الطالب  لفحص كراسات اإلجابة لمادة الميكروبيولوجيا الصيدلية ومراجعة درجاتوذلك        
   ٠اإلجابة كراسة اإلجابة مع الدرجات داخل كراسة غالفعلى        

  القــــــــــــــــــرار :ـ       
  ـالب حسب ــــالمجلـس علـى ماجــاء بالتقريـر ويتـم تصويـب نتائـج الط وافـــق                 

  ٠ماورد بالتقرير من اللجنة        
  
  ٠مر نفس اليوھلساعة الثانية عشر والنصف ظذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام اـھ             

     رئيس المجلس          أمين المجلس                                                           

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


