
   

  محضــــــــــــر

  )٦٨٢(إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم 

  م ٢٠/٢/٢٠٢٠المنعقدة بتاريخ 

  

م فى تمام الساعة الحادية عشرة ٢٠/٢/٢٠٢٠      إجتمـع مجلس الكلية يوم الخميس الموافق 
 –محمود محمد شيحه / بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد ا;ستاذ الدكتور) ٦٨٢(لسته رقم ًصباحا بج

  ـ:عميد الكلية وعضوية كل من

 أحمـد محمـد عبدالمولى            وكيـــل الكليـــة لشئــون التعليـــم والطـــــEب/ ا;ستاذ الدكتور .١

 ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحمود البدرى عبدالمطلب        وكي/  ،،      ،،    .٢

  جيھــان نبيــل فتيــح              وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث/ ا;ستاذ الدكتورة .٣

  رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية     ساميـــة جـــEل أحمـد          /      ،،      ،،   .٤

 أمــانـى سـيـد أحـمــد              رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر/          ،،    ،،   .٥

    المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة  عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ/ا;ستاذ الدكتور .٦

 الكيـمـياء الدوائيـــة  طــارق أبوالفضــل محمد             رئيــس مجلــــس قســـم /     ،،      ،،     .٧

    رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيد`نيــــــــات  مھــا عبدالعظيم حسن   / ا;ستاذ الدكتورة .٨

 حســـن رفعــت حســن             رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية/ ا;ستاذ الدكتور .٩

  قائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعيةال ھشام محمد توفيق حسن           / السيد الدكتور .١٠

 عــادل فــوزى يوسـف            أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة  المتفـــــــرغ/ ا;ستاذ الدكتور .١١

 أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفـــرغ        حسـن فرغلـى عزقــل  /         ،،    ،،   .١٢

 فردوس عبدالفتاح محمد           أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفــرغ/ ا;ستاذ الدكتورة .١٣

 ـدلة الصناعيـــة المتـفــــرغــــإيمان مصطفى سامى           أستــــــاذ الصي/       ،،       ،،    .١٤

 ــــــــــــر المتـفــــرغأحمد عابدين محمد عطيه           أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــ/ ا;ستاذ الدكتور .١٥

 فاتن مصطفى درويش          أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ/ ا;ستاذ الدكتورة  .١٦

 فرجانى عبدالحميد محمد           أستــــــــــــــــاذ الصيد`نيـــــــات المتـفـــــرغ/ ا;ستاذ الدكتور  .١٧

 ـات صيد`نيـــــــــــــــــــــــــــــاذ الــ محمد فتحى محمد إبراھيم           أستـــــــ/        ،،       ،،  .١٨

 محروس عثمان أحمد            أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ/      ،،      ،،      .١٩

 لعقــاقيـــــــــــر المساعــــــــــدسعاد عبداللطيف حسن           أستــــــــــــاذ ا/ السيدة الدكتورة .٢٠

 درس العقـــــــاقيـــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــ  مـ  ان سيــد خـــEف ــإيم/   ،،         ،،      .٢١

 ــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوطـــــ  نقيـــــ  عEء عرفـات خليفـه           / ا;ستاذ الدكتور  .٢٢

 فرع أسيوط" سيد"ليلـى محمـد عبدالعزيز          المشرف على قطاع شركة / دة الدكتورة السي .٢٣

 )UP Pharma(محمد عــادل الطحـــEوى             رئيس مجلس إدارة شركة / السيد الدكتور .٢٤

  -:وقد إعتذر عن الحضور كE من

 ـس قســــم الصيدلة اpكلينيكيــة محمد محمود عبداللطيف            رئيـــس مجلـ/ا;ستاذ الدكتور - ١

  المشــــرف على قســم علم ا;دوية والسموم        مھران شاكر عبدالرحمن/    ،،       ،،    - ٢

   المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  محمد أحمد المختار محمود / السيد الدكتور - ٣

 ـــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغفرغلـى عبدالحميد عمر             أستـ /ا;ستاذ الدكتور - ٤
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محمqود محمqد /  قدم السيد ا;ستاذ الqدكتور-ولتكامل العـدد القانونى الEزم لصحة إنعقـاد المجلس 
الفqqصل الدراسqqى الثqqانى للعqqام الجqqامعى الكليqqة ورئqqيس المجلqqس التھنئqqة ببqqدء  عميqqد –شqqيحه 
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠

  -:كE من  كما رحب ب

   المتفرغالصيدلة الصناعية أستاذ - إيمان مصطفى سامى/  السيدة ا;ستاذ الدكتورة-١

  المتفرغالعقاقير  أستاذ -فاتن مصطفى درويش /  السيدة ا;ستاذ الدكتورة-٢

   .pنضمام سيادتھما لعضوية المجلس

لمتفqqرغ  أسqqتاذ العقqqاقير ا-إنعqqام يqqونس بخيqqت / كمqqا قqqدم الqqشكر للqqسيدة ا;سqqتاذ الqqدكتورة  
 .pنتھاء فترة عضوية سيادتھا بالمجلس

  -: بدأت مناقشة جدول ا;عمال التالىثم

م ، ورقqqم ١٦/١/٢٠٢٠بتqqاريخ ) ٦٨٠(التqqصديق علqqى محqqضرى الجلqqستين الqqسابقتين رقqqم  - ١
 .م٢٨/١/٢٠٢٠بتاريخ  ) ٦٨١(

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  -):٦٨٠(سة رقم الجلا;تية على محضر التعديEت إدخال  تم التصديق مع 

 "لجنة"إلى " مجلس"تعديل كلمة ) ٥(موضوع رقم  - 

 إلqى "قqدمت" وكqذلك كلمqة "حلقqة نقاشqية"إلqى " نqدوة"تعqديل كلمqة ) ٢٢(موضوع رقم  - 
 "قامت"

 إلى الموضوع وقراره" كلية الصيدلة"يتم إضافة جملة ) ٣٤(موضوع رقم  - 

م ، ورقqqم ١٦/١/٢٠٢٠تqqاريخ ب) ٦٨٠(مqqذكرة بqqشأن تنفيqqذ قqqرارات الجلqqستين الqqسابقتين رقqqم  - ٢
 .م٢٨/١/٢٠٢٠بتاريخ  ) ٦٨١(

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  .ًأحيط المجلس علما وتم تنفيذ القرارات

مذكرة شئون الطEب بالكلية بشأن إعتمqاد إحqصائيات نتqائج الفqرق الدراسqية المختلفqة للفqصل  - ٣
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسى ا;ول للعام الجامعى 

  ـ:ـــرارالقـــــــــــــــ

إعتماد إحqصائيات نتqائج الفqرق الدراسqية المختلفqة للفqصل الدراسqى ا;ول الموافقة على 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى 

ر المرضية المقدمة من الطEب عن إمتحانqات الفqصل امذكرة شئون الطEب بالكلية بشأن ا;عذ - ٤
 .ةًم طبقا للمذكرة المرفق٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسى ا;ول للعام الجامعى 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

ر المرضية المقدمة من الطEب عن إمتحانات الفqصل الدراسqى ا;ول االموافقة على ا;عذ
  .ًم طبقا للمذكرة المرفقة٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى 

للعqام  تحديد موعد بدء إمتحانات الدور الثانى للفرقة الرابعة مذكرة شئون الطEب بالكلية بشأن - ٥
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعى 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

م ٦/٩/٢٠٢٠تحديد موعد بدء إمتحانات الدور الثqانى للفرقqة الرابعqة يqوم الموافقة على 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى وذلك 
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بالفرقqة  المرشqح –أحمqد محمqد عبqدالنبى /  إعتqذار الطالqبمذكرة شئون الطEqب بالكليqة بqشأن - ٦
م  عqqqن الفqqqصل الدراسqqqى ا;ول للعqqqام ٢٠١٩/٢٠٢٠امعى للعqqqام الجPharm-D (qqq(ا;ولqqqى 
ًم وذلك نظرا لورود إسمه متاخرا عن طريqق مكتqب التنqسيق الرئيqسى ٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعى 

 .م٢٢/١/٢٠٢٠بالقاھرة بتاريخ 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

بالفرقqqqة ا;ولqqqى  المرشqqqح –أحمqqqد محمqqqد عبqqqدالنبى /  إعتqqqذار الطالqqqبالموافقqqqة علqqqى
)Pharm-D ( امعىqqqام الجqqqامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠للعqqqام الجqqqى ا;ول للعqqqصل الدراسqqqن الفqqqم  ع

ًم وذلك نظرا لورود إسمه متاخرا عن طريق مكتqب التنqسيق الرئيqسى بالقqاھرة ٢٠١٩/٢٠٢٠
  .م٢٢/١/٢٠٢٠بتاريخ 

 المقيqqد –عبqqدالرحمن إسqqماعيل محمqqد /  إعتqqذار الطالqqبمqqذكرة شqqئون الطEqqب بالكليqqة بqqشأن - ٧
عن الدراسة واpمتحانات للفqصل الدراسqى ا;ول للعqام الجqامعى ) Pharm-D(بالفرقة ا;ولى 

ًم وذلك نظرا لورود إسمه متاخرا عن طريق مكتqب التنqسيق الرئيqسى بالقqاھرة ٢٠١٩/٢٠٢٠
 .م٢٦/١/٢٠٢٠بتاريخ 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

قqqة ا;ولqqى بالفر المقيqqد –عبqqدالرحمن إسqqماعيل محمqqد /  إعتqqذار الطالqqبالموافقqqة علqqى
)Pharm-D ( امعىqqqqqqام الجqqqqqqى ا;ول للعqqqqqqصل الدراسqqqqqqات للفqqqqqqمتحانpة واqqqqqqن الدراسqqqqqqع

ًم وذلك نظرا لورود إسمه متاخرا عن طريق مكتqب التنqسيق الرئيqسى بالقqاھرة ٢٠١٩/٢٠٢٠
  .م٢٦/١/٢٠٢٠بتاريخ 

 المرشqqحة –نورھqqان عبqqدالعاطى عربqqى /  إعتqqذار الطالبqqةمqqذكرة شqqئون الطEqqب بالكليqqة بqqشأن - ٨
عن الدراسة واpمتحانات للفqصل الدراسqى ا;ول للعqام الجqامعى ) Pharm-D(فرقة ا;ولى بال

ًم وذلك نظرا لورود إسمھا متاخرا عن طريق مكتب التنسيق الرئيqسى بالقqاھرة ٢٠١٩/٢٠٢٠
 .م٢٦/١/٢٠٢٠بتاريخ 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المرشqqحة بالفرقqqة ا;ولqqى –نورھqqان عبqqدالعاطى عربqqى /  إعتqqذار الطالبqqةالموافقqqة علqqى
)Pharm-D ( امعىqqqqqqام الجqqqqqqى ا;ول للعqqqqqqصل الدراسqqqqqqات للفqqqqqqمتحانpة واqqqqqqن الدراسqqqqqqع

ًم وذلك نظرا لورود إسمھا متاخرا عن طريق مكتب التنسيق الرئيqسى بالقqاھرة ٢٠١٩/٢٠٢٠
  .م٢٦/١/٢٠٢٠بتاريخ 

 المقيqqد –الك أحمqqد عqqاطف محمqqد عبqqدالم/  إعتqqذار الطالqqبمqqذكرة شqqئون الطEqqب بالكليqqة بqqشأن - ٩
م  الدراسqqة واpمتحانqqات للعqqام ٢٠١٩/٢٠٢٠للعqqام الجqqامعى ) Pharm-D(بالفرقqqة ا;ولqqى 

 .م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعى 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المقيqqد بالفرقqqة ا;ولqqى –أحمqqد عqqاطف محمqqد عبqqدالمالك /  إعتqqذار الطالqqبالموافقqqة علqqى
)Pharm-D( امعىqqqqqام الجqqqqqامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠ للعqqqqqام الجqqqqqات للعqqqqqمتحانpة واqqqqqم  الدراس

  .م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية٢٠١٩/٢٠٢٠
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 للمقqررات المطروحqة  المعتمqدةمذكرة شئون الطEب بالكلية بشأن إقتراح تحديد سعر الساعة - ١٠
 ).Pharm-D(لطEب الفرقة ا;ولى 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

لمقqررات بخqصوص ا الطEqب التعلqيم وشqئونلمرفوعqة مqن لجنqة مqذكرة ال  علىالموافقة
  .رئيس الجامعة/ السيد ا;ستاذ الدكتور  وترفع المذكرة إلى)Pharm-D(لبرنامج المطروحة 

صqqيدلة ) (Pharm-D(مqqذكرة شqqئون الطEqqب بالكليqqة بqqشأن تqqسجيل طEqqب الفرقqqة ا;ولqqى  - ١١
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠لدراسى الثانى للعام الجامعى للمقررات المطروحة للفصل ا) إكلينيكية

  ـ:القــــــــــــــــــرار

للمقqررات ) صqيدلة إكلينيكيqة) (Pharm-D(تسجيل طEب الفرقqة ا;ولqى  الموافقة على
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠المطروحة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

م فqى الفتqرة مqن ٢٠١٩/٢٠٢٠تقرير عن الرحلة العلمية لطEب البكالوريوس للعام الجامعى  - ١٢
 .م٥/٢/٢٠٢٠م وحتى ٣١/١/٢٠٢٠

  ـ:القــــــــــــــــــرار

تم اpطEع على التقرير وإرساله إلى لجنة شئون التعليم والطEب بالكلية ويوصى بوضqع 
وتنفيqذ فكرةعqرض فqيلم كامqل المحيطqة  للرحلة العلمية وتدريب الطEب بالمqصانع  جديدتصور

 رئيس مجلqس -Eوىادل الطمحمد ع/  والمقدم من السيد الدكتور)UP Pharma (عن مصنع
  .لطEب برنامج بكالوريوس الصيدلة) UP Pharma(إدارة شركة 

 المqqدرس –ليلqqى عqqاطف علqqى / خطqqاب قqqسم علqqم ا;دويqqة والqqسموم  بqqشأن قيqqد الqqصيد`نية - ١٣
بإشqراف ) لqسموما;دويqة وا(المساعد بالقسم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلqوم الqصيدلية 

 -:كل من

 مھران شاكر عبدالرحمن  / السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

   أستاذ الفارماكولوجى والمشرف على قسم علم ا;دوية والسموم       

 رشا بخيت عبداللطيف / السيدة الدكتورة - ٢

    أستاذ الفارماكولوجى المساعد    

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المqدرس المqساعد بقqسم علqم ا;دويqة –لى عqاطف علqى لي/ الموافقة على قيد الصيد`نية
وبإشqqراف ) ا;دويqqة والqqسموم(والqqسموم  لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية 

  . ًاللجنة المذكورة سابقا

مqن ( المقيqد -محمqود عqادل محمqد / خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن تجميد قيد الqصيدلى - ١٤
العqام الخqامس (لمدة عام ) صيدلة صناعية(ر فى العلوم الصيدلية لنيل درجة الماجستي) الخارج
    .م نظرا لظروف سفره٣١/١٢/٢٠٢٠م وحتى ١/١/٢٠٢٠إعتبارا من ) وا;خير

  ـ:القــــــــــــــــــرار

لنيqل درجqة ) من الخqارج( المقيد -محمود عادل محمد / الموافقة على تجميد قيد الصيدلى
إعتبqارا ) العqام الخqامس وا;خيqر(لمqدة عqام ) صqيدلة صqناعية(ية الماجستير فى العلوم الصيدل

  . م نظرا لظروف سفره٣١/١٢/٢٠٢٠م وحتى ١/١/٢٠٢٠من 
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مارتينqا عqاطف / خطاب قqسم الميكروبيولوجيqا الطبيqة والمناعqة بqشأن تجميqد قيqد الqصيد`نية - ١٥
يكروبيولوجيqqا م(لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية ) مqqن الخqqارج( المقيqqدة -ونجqqت 
م نظqرا لظqروف ٣١/١/٢٠٢١ وحتى ١/٢/٢٠٢٠إعتبارا من ) العام ا;ول(لمدة عام ) ومناعة
    .خاصة

  ـ:القــــــــــــــــــرار

لنيqل ) مqن الخqارج( المقيqدة -مارتينا عاطف ونجqت / الموافقة على تجميد قيد الصيد`نية
إعتبqارا ) العام ا;ول(لمدة عام ) ناعةميكروبيولوجيا وم(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  .م نظرا لظروف خاصة٣١/١/٢٠٢١ وحتى ١/٢/٢٠٢٠من 

إسqqراء / خطqqاب قqqسم الميكروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة بqqشأن تجديqqد تجميqqد قيqqد الqqصيد`نية - ١٦
لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية ) مqqqن الخqqqارج( المقيqqqدة -حqqqسن عطqqqا الكqqqريم 

م نظqqرا لظqqروف ١/١/٢٠٢٠إعتبqqارا مqqن ) العqqام الثqqانى(لمqqدة عqqام ) اعqqةميكروبيولوجيqqا ومن(
 . خاصة

  ـ:القــــــــــــــــــرار

مqqن ( المقيqqدة -إسqqراء حqqسن عطqqا الكqqريم / الموافقqqة علqqى تجديqqد تجميqqد قيqqد الqqصيد`نية
 العqام(لمqدة عqام ) ميكروبيولوجيا ومناعqة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) الخارج
 .م نظرا لظروف خاصة١/١/٢٠٢٠إعتبارا من ) الثانى

أيمqن محمqد نجيqب  / خطاب قسم الميكروبيولوجيqا الطبيqة والمناعqة بqشأن إلغqاء قيqد الqصيدلى - ١٧
لنيqqqqل درجqqqة دكتqqqqوراه الفلqqqqسفة فqqqqى العلqqqqوم الqqqqصيدلية ) مqqqqن الخqqqqارج( المقيqqqqد -عبدالqqqسEم 

 . لظروف خاصة وبناءا على طلبه) ميكروبيولوجيا ومناعة(

  ـ:القــــــــــــــــــرار

) مqن الخqارج( المقيqد -أيمqن محمqد نجيqب  عبدالqسEم / الموافقة على إلغاء قيد الqصيدلى
لظqqروف خاصqqة ) ميكروبيولوجيqqا ومناعqqة(لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية 

 . على طلبهًوبناءا

١٨ - Eمنخطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إلغاء قيد ك :-  

  أية سيد وردانى pستنفاذ مرات الرسوب / الصيد`نية  - ١

   بسبب الغياب بدون عذر  –ھويدا محمود عبدالحميد / الصيد`نية  - ٢

 ). ميكروبيولوجيا ومناعة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) من الخارج(ان توالمقيد

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  -: كE منالموافقة على إلغاء قيد

  pستنفاذ مرات الرسوب  -أية سيد وردانى / الصيد`نية - ١

  بسبب الغياب بدون عذر   - ھويدا محمود عبدالحميد / الصيد`نية - ٢

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) من الخارج(ان توالمقيد

الqصيدلة (الqصيادلة المقيqدين بqدبلوم خطاب إدارة الدراسات العليqا والبحqوث بqشأن إلغqاء قيqد  - ١٩
لعqqqqqدم سqqqqqداد الرسqqqqqوم الجامعيqqqqqة للعqqqqqام الجqqqqqامعى )  التكنولوجيqqqqqا الqqqqqصيدلية–اpكلينيكيqqqqqة 

 -: وھمم٢٠١٩/٢٠٢٠
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   -:طEب دبلوم الصيدلة اpكلينيكية

 رانيا سEمه أحمد/  الصيد`نية-٣      أمانى محمود أحمد/الصيد`نية - ١

 ھبه اهللا حجابى الشاذلى /  الصيد`نية-٤      عمر عبدالعزيز محمود / الصيدلى - ٣

  الشيماء سمير جمال/  الصيد`نية-٦      عفاف أحمد خضرى/ الصيد`نية -٥

   ھبه محمود حسن/ الصيد`نية-٧

  -:طEب دبلوم التكنولوجيا الصيدلية

 طارق أبوالعE إبراھيم/  الصيدلى-١

  ـ:القــــــــــــــــــرار

الصيدلة اpكلينيكية ( والمقيدين بدبلوم المذكورين أعEهيادلة الموافقة على إلغاء قيد الص
 .م٢٠١٩/٢٠٢٠لعدم سداد الرسوم الجامعية للعام الجامعى )  التكنولوجيا الصيدلية–

خالqد / خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن تسجيل عنوان رسالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدلى - ٢٠
كيميqاء ( دكتqوراه الفلqسفة فqى العلqوم الqصيدلية لنيل درجqة) من الخارج( المقيد –محمد حسن 

 -:بعنوان) حيوية

  "ا~ليات الجزيئية فى ضبط وسط خارج الخEيا فى مرض اللوفة الرحمية للسيدات"

"Molecular mechanisms in controlling extra-cellular matrix in human  

  uterine  leiomyoma" 

 -:بإشراف كل من

 تحية ھاشم سليم  / ةدكتور ا;ستاذ الةالسيد - ١

   أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ     

   عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢

   أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية     

 أيات عبدالرحمن سيد/ السيدة الدكتورة - ٣

   مساعد أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية ال     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 –خالqد محمqد حqسن / الموافقة على تqسجيل عنqوان رسqالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدلى
) كيميqqاء حيويqqqة(لنيqqqل درجqqة دكتqqqوراه الفلqqسفة فqqqى العلqqوم الqqqصيدلية ) مqqqن الخqqارج(المقيqqد 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا

/ ناعية بqqشأن تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة بالqqصيدلىخطqqاب قqqسم الqqصيدلة الqqص - ٢١
لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى العلqqوم ) مqqن الخqqارج( المقيqqد –جمqqال صEqqح الqqدين توفيqqق 

 -:بعنوان) صيدلة صناعية(الصيدلية 

  "تطوير وتشخيص أنظمة نانوية مركبة pيصال ا;دوية إلى العين"

"Development  and  characterization of  nanocomposite systems for 

  ocular drug delivery" 
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 -:بإشراف كل من

 أحمد السيد أبوطالب/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ الصيدلة الصناعية          أستاذ               

 على عبدالظاھر عبدالرحمن /السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢

  المتفرغ لصناعية الصيدلة ا  أستاذ                 

 ھشام محمد توفيق/ الدكتورالسيد  - ٣

  الصيدلة الصناعية ستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس قسم  ا;    

  ـ:القــــــــــــــــــرار

جمqqال صEqqح الqqدين / الموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة بالqqصيدلى
صqqيدلة (راه الفلqqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية لنيqqل درجqqة دكتqqو) مqqن الخqqارج( المقيqqد –توفيqqق 
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) صناعية

/ قسم الصيدلة الصناعية بشأن تسجيل عنوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد`نيةخطاب  - ٢٢
دلة صqي(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) من الخارج( المقيدة –دعاء فھد عبدالغنى 

 -:بعنوان) صناعية

  "تحسين الذوبانية للورينكيسكام من ا;شكال الصيد`نية المختلفة"

"Improvement  of  dissolution  of  lornoxicam from different dosage  

  forms" 

 -:بإشراف كل من

 أحمد السيد أبوطالب/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ لصناعية الصيدلة ا                       أستاذ 

 سيد محمد أحمد /السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢

  المتفرغ الصيدلة الصناعية                   أستاذ 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

دعاء فھد عبqدالغنى / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيد`نية
) صqqqيدلة صqqqناعية(لعلqqqوم الqqqصيدلية لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى ا) مqqqن الخqqqارج( المقيqqqدة –

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا

خطqqqاب قqqqسم الميكروبيولوجيqqqا الطبيqqqة والمناعqqqة بqqqشأن تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqالة الماجqqqستير  - ٢٣
لنيqل درجqة الماجqستير فqى ) مqن الخqارج( المقيqدة –تسنيم جمqال فqاروق / الخاصة بالصيد`نية

 -:بعنوان) وبيولوجيا ومناعةميكر(العلوم الصيدلية 

  فى مرضى التھاب الكبد  sCTLA-4 وsPD-1 و IL17Aالقيمة النذير للتعبير الجيبنى "

  " المزمن المصابون بتليف الكبد Cالوبائى   

"Prognostic value  of  IL17A gene expression, sPD-1 and  sCTLA-4   
  in HCV infected patients with cirrhosis" 
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 -:بإشراف كل من

 منى أمين حسن/ ة ا;ستاذ الدكتورةالسيد - ١

   المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة         أستاذ               

 ميخائيل نظمى عجبان /السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ                 

 أمنية حسن بكر/ ةالدكتور ةالسيد - ٣

   المساعد  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

تسنيم جمال فqاروق / تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيد`نيةالموافقة على 
) ميكروبيولوجيqا ومناعqة(لنيل درجة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية ) من الخارج( المقيدة –

  ً.كورة والعنوان المذكور سابقاوبإشراف اللجنة المذ

/ الصيدلة اpكلينيكية بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد`نيةقسم خطاب  - ٢٤
لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية ) مqqن الخqqارج( المقيqqدة –ھوليqqا ھqqشام القاضqqى 

 -:بعنوان) صيدلة إكلينيكية(

 بيوتامين فى حا`ت الھبوط الحاد ل�طفال بمستشفى  لتأثير الدوبامين والدإكلينيكيةدراسة "

  "أسيوط الجامعى  

"Clinical investigation of the response to dopamine and dobutamine  

  in pediatric shock  patients at Assuit University hospital"  
 -:بإشراف كل من

 محمد محمود عبداللطيف/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

   الصيدلة اpكلينيكية                      أستاذ ورئيس مجلس قسم 

 دعاء محمد رأفت محمود /السيدة الدكتورة - ٢

    كلية الطب–طب ا;طفال المساعد                   أستاذ 

 سحر بدر حسن/ الدكتورةالسيدة  - ٣

   مدرس الصيدلة اpكلينيكية    

  ـ:القــــــــــــــــــرار

ھوليqqا ھqqqشام / جيل عنqqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqqة بالqqصيد`نيةالموافقqqة علqqى تqqس
) صqيدلة إكلينيكيqة(لنيل درجة الماجستير فى العلqوم الqصيدلية ) من الخارج( المقيدة –القاضى 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا

يوسqتينه / `نيةخطاب قسم العقاقير بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد - ٢٥
 -:بعنوان) عقاقير( المعيدة بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية –أمين ملك 

  المنزرعة فى ) النجمية(دراسة عقاقيرية لبعض النباتات التى تنتمى إلى العائلة المركبة "

  "  مصر

"Pharmacognostical study of some species belong to family asteraceae, 

  cultivated in Egypt" 
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- :بإشراف كل من          

  مصطفى الغندقلىخالد/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

   جامعة الفيوم– كلية الصيدلة – العقاقير         أستاذ               

 أحمد محمد عبدالمولى /السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢

  التعليم والطEبالعقاقير ووكيل الكلية لشئون   أستاذ                 

 أحمد محمد زاھر/ الدكتورالسيد  - ٣

  العقاقير مدرس     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

يوسqتينه أمqين ملqك / تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيد`نيةالموافقة على 
وبإشqراف اللجنqة ) عقqاقير(العقاقير لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية  قسم المعيدة ب–
  ً.لمذكورة والعنوان المذكور سابقاا

/ قسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد`نيةخطاب  - ٢٦
لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية ) مqqن الخqqارج( المقيqqدة –آيqqات باسqqم عبqqدالعزيز 

 طqب المنqاطق الحqارة  مدرس-ھايدى كرم هللا رمضان/ إضافة الدكتورةكذلك و) كيمياء حيوية(
لجنqqة اpشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير والجھqqاز الھqqضمى بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى 

 -:الخاصة بسيادتھا ، حيث أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف ثالث لتجميع العينات بعنوان

الكبqدى ر بمqضادات فيqروس ا`لتھqاب شqتغير النمط الجينى فى سرطان الكبد بعqد العEqج المبا"
  )"سى(الفيروسى المزمن 

"Epigenetic changes in hepatocellular carcinoma developed after  

  direct acting antiviral therapy for chronic hepatitis C" 

 -:بإشراف كل من

 عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ  / السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

  شرف على قسم الكيمياء الحيوية أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والم     

 ريھام إبراھيم الدسوقى/ ة الدكتورةالسيد - ٢

  الكيمياء الحيوية الطبيةمدرس                   

 ھايدى كرم هللا رمضان/ ةورــــــالدكت - ٣

  مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى بالمستشفى الجامعى بأسيوط     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

qqqة علqqqصيد`نيةى الموافقqqqة بالqqqستير الخاصqqqالة الماجqqqوان رسqqqسجيل عنqqqم / تqqqات باسqqqآي
) كيميqاء حيويqة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية ) من الخارج( المقيدة –عبدالعزيز 

 مqqدرس طqqب المنqqاطق الحqqارة والجھqqqاز -ھايqqدى كqqرم هللا رمqqqضان/  إضqqافة الqqدكتورةكqqذلكو
الھqqضمى بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اpشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة 

وبإشqراف اللجنqة  حيث أن النقطة البحثية تحتاج إلqى مqشرف ثالqث لتجميqع العينqات بسيادتھا ،
  ً.ابقاالمذكورة والعنوان المذكور س
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 –نفيqسة حqسن رفعqت / خطاب قسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن إضqافة الqسيدة ا;سqتاذ الqدكتورة - ٢٧
أستاذ طqب ا;طفqال بالمستqشفى الجqامعى بأسqيوط إلqى لجنqة اpشqراف علqى رسqالة الماجqستير 

لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم ) مqن الخqارج( المقيqد -بيتر طلعqت ولqيم / الخاصة بالصيدلى
نظرا لحاجة النقطة البحثية إلى مشرف ثالث لتجميع العينqات لتqصبح ) كيمياء حيوية(ية الصيدل

  -:لجنة اpشراف كالتالى

      مديحة محروس زخارى/ ة ا;ستاذ الدكتورةالسيد - ١

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية      

 نفيسة حسن رفعت/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٢

 معى بأسيوطأستاذ طب ا;طفال بالمستشفى الجا      

 ريھام إبراھيم الدسوقى/ السيدة الدكتورة   - ٣

 مدرس الكيمياء الحيوية الطبية      

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أسqتاذ طqب ا;طفqال –نفيسة حqسن رفعqت / الموافقة على إضافة السيدة ا;ستاذ الدكتورة
/  بالqصيدلىبالمستشفى الجامعى بأسqيوط إلqى لجنqة اpشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة

كيميqqاء (لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية ) مqqن الخqqارج( المقيqqد -بيتqqر طلعqqت ولqqيم 
نظqqرا لحاجqqة النقطqqة البحثيqqة إلqqى مqqشرف ثالqqث لتجميqqع العينqqات وبإشqqراف اللجنqqة ) حيويqqة

  ً.المذكورة سابقا

 أسqتاذ – محمqد غادة عبqدالرحمن/ خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيدة الدكتورة - ٢٨
الباطنة العامة المساعد بالمستشفى الجامعى بأسيوط إلى لجنة اpشراف على رسqالة الqدكتوراه 

لنيqل درجqqة دكتqqوراه ) مqqن الخqqارج( المقيqد -عبqدالرحمن حqqسن عبqqدالقوى / الخاصqة بالqqصيدلى
ابqqع نظqqرا لحاجqqة النقطqة البحثيqqة إلqqى مqqشرف ر) كيميqاء حيويqqة(الفلqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية 

  -:لتجميع العينات لتصبح لجنة اpشراف كالتالى

      تحية ھاشم سليم  / السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ١

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ      

      مديحة محروس زخارى/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٢

 أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية      

  رجاء حمدى سEمه/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة   - ٣

  الكيمياء الحيوية الطبيةأستاذ ورئيس مجلس قسم      

 غادة عبدالرحمن محمد/ السيدة الدكتورة - ٤

 أستاذ الباطنة العامة المساعد بالمستشفى الجامعى بأسيوط        

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أسqتاذ الباطنqة العامqة –غqادة عبqدالرحمن محمqد / الموافقة على إضافة الqسيدة الqدكتورة
عد بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اpشqqراف علqqى رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة المqqسا

لنيل درجة دكتوراه الفلqسفة فqى ) من الخارج( المقيد -عبدالرحمن حسن عبدالقوى / بالصيدلى
 نظرا لحاجة النقطة البحثية إلى مqشرف رابqع لتجميqع العينqات) كيمياء حيوية(العلوم الصيدلية 
  ً.المذكورة سابقاوبإشراف اللجنة 
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 أسqتاذ النqساء –أحمد محمد عبqاس / خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيد الدكتور - ٢٩
والتوليqqد المqqساعد بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اpشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير 

ستير فqى لنيqل درجqة الماجq) مqن الخqارج( المقيدة -غادة علم الدين أحمد / الخاصة بالصيد`نية
 نظرا لحاجة النقطة البحثية إلى مqشرف رابqع لتجميqع العينqات) كيمياء حيوية(العلوم الصيدلية 

  -:لتصبح لجنة اpشراف كالتالى

 عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ  / السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

   أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية     

  أيات سيد محمد/السيدة الدكتورة - ٢

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد                  

 أحمد محمد عباس/ السيد الدكتور - ٣

 مستشفى صحة المراةأستاذ النساء والتوليد المساعد ب                  

 إيمان مجدى رضوان/  السيدة الدكتورة - ٤

  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية                  

  ـ:ـــــــــــــــرارالقـــ

 أسqqqتاذ النqqqساء والتوليqqqد –أحمqqqد محمqqqد عبqqqاس / الموافقqqة علqqqى إضqqqافة الqqqسيد الqqqدكتور
المqqساعد بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اpشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة 

لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم ) مqن الخqارج( المقيqدة -غادة علم الqدين أحمqد / بالصيد`نية
نظqqرا لحاجqqة النقطqqة البحثيqqة إلqqى مqqشرف رابqqع لتجميqqع العينqqات ) كيميqqاء حيويqqة(الqqصيدلية 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا

أحمد محمد عبqاس / خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن إضافة السيد الدكتور - ٣٠
نة اpشراف على رسqالة  أستاذ النساء والتوليد المساعد بالمستشفى الجامعى بأسيوط إلى لج–

لنيqqل درجqqة ) مqqن الخqqارج( المقيqqدة -جqqولى جوزيqqف بqqشرى / الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيد`نية
نظرا لحاجة البحث لجمع العينات مqن ) ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 -:المرضى لتصبح لجنة اpشراف كالتالى

 ثابتأمانى جمال / السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ١

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    

 منى حسين محمد   / السيدة الدكتورة - ٢

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد    

 أحمد محمد عباس/ السيد الدكتور - ٣

 أستاذ النساء والتوليد المساعد بمستشفى صحة المراة                  

 لحميد روحية فتحى عبدا/ السيدة الدكتورة - ٤

  مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة        
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أسqqqتاذ النqqqساء والتوليqqqد –أحمqqqد محمqqqد عبqqqاس / الموافقqqة علqqqى إضqqqافة الqqqسيد الqqqدكتور
المqqساعد بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اpشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة 

الماجqستير فqى العلqوم لنيqل درجqة ) مqن الخqارج( المقيqدة -ى جولى جوزيف بqشر/ بالصيد`نية
نظرا لحاجة البحqث لجمqع العينqات مqن المرضqى وبإشqراف ) ميكروبيولوجيا ومناعة(الصيدلية 

   ً.اللجنة المذكورة سابقا

ناھqqد أحمqqد علqqى / خطqqاب قqqسم الqqصيدلة اpكلينيكيqqة بqqشأن إضqqافة الqqسيدة ا;سqqتاذ الqqدكتورة - ٣١
لمنqqاطق الحqqارة والجھqqاز الھqqضمى بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى  أسqqتاذ طqqب ا–مخلqqوف 

 المعيqدة –منqة هللا عبqدهللا أحمqد / لجنة اpشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد`نية
لتqصبح لجنqة اpشqراف ) صqيدلة إكلينيكيqة(بالقسم لنيل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية 

 -:كالتالى

 حنان سيد محمد فرغلى/ ورةالسيدة ا;ستاذ الدكت - ١

   كلية الطب–أستاذ الفارماكولوجى     

 ناھد أحمد على مخلوف/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٢

  أستاذ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى بالمستشفى الجامعى بأسيوط    

 أحمد شوقى محمد غانم / السيد الدكتور - ٣

 مدرس الصيدلة اpكلينيكية        

  ـ:رارالقــــــــــــــــــ

 أسqqتاذ طqqب –ناھqqد أحمqqد علqqى مخلqqوف / الموافقqqة علqqى إضqqافة الqqسيدة ا;سqqتاذ الqqدكتورة
المنqqاطق الحqqارة والجھqqاز الھqqضمى بالمستqqشفى الجqqامعى بأسqqيوط إلqqى لجنqqة اpشqqراف علqqى 

قqqqسم الqqqصيدلة  المعيqqqدة ب–ة هللا عبqqqدهللا أحمqqqد منqqq/ رسqqqالة الماجqqqستير الخاصqqqة بالqqqصيد`نية
وبإشqqراف اللجنqqة ) صqqيدلة إكلينيكيqqة(رجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية اpكلينيكيqqة لنيqqل د

  ً.المذكورة سابقا

 –سqمير شqحاته محمqد / خطاب قسم الصيدلة اpكلينيكية بqشأن إضqافة الqسيد ا;سqتاذ الqدكتور - ٣٢
 كلية الطب إلى لجنة اpشراف على رسqالة –أستاذ ورئيس مجلس قسم ا;ورام والطب النووى 

لنيqqل درجqqة ) مqqن الخqqارج( المقيqqدة –نqqورا ھqqشام مqqصطفى / لخاصqqة بالqqصيد`نيةالماجqqستير ا
 -:لتصبح لجنة اpشراف كالتالى) صيدلة إكلينيكية(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 حنان سيد محمد فرغلى/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ١

   كلية الطب–أستاذ الفارماكولوجى     

 ه محمدسمير شحات/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٢

   كلية الطب–أستاذ ورئيس مجلس قسم ا;ورام والطب النووى     

 أحمد شوقى محمد غانم / السيد الدكتور - ٣

 مدرس الصيدلة اpكلينيكية        
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أستاذ ورئqيس مجلqس –سمير شحاته محمد / الموافقة على إضافة السيد ا;ستاذ الدكتور
 كلية الطب إلqى لجنqة اpشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة –وى قسم ا;ورام والطب النو

لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم ) مqن الخqارج( المقيqدة –نqورا ھqشام مqصطفى / بالصيد`نية
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) صيدلة إكلينيكية(الصيدلية 

 رسqالة الماجqستير الخاصqة خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تغييqر عنqوان - ٣٣
لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى ) مqqن الخqqارج( المqqسجلة -أمنيqqة جqqابر أحمqqد مجاھqqد / بالqqصيد`نية

 -:من) ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

  " فى ا;طفال المصابة وتأثيره على الجھاز المناعى)إى(مدى تواجد فيروس إلتھاب الكبد "

"Prevalence  of  HEV in infected  children  and its effect on immune  

  response" 

 -:إلى

 فqى ا;طفqqال المqqصابة وتqqأثيره علqqى الجھqqاز )إى(و ) يqqها(مqدى تواجqqد فيqqروس إلتھqqاب الكبqqد "
  "المناعى

"Prevalence of HAV and  HEV in infected children and its effect on 

 immune  response" 

  . ير غير جوھرىعلما بأن ھذا التغي

  ـ:القــــــــــــــــــرار

أمنيqqة جqqابر أحمqqد / الموافقqqة علqqى تغييqqر عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيد`نية
ميكروبيولوجيqا (لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية ) مqن الخqارج( المسجلة -مجاھد 
 . علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى–) ومناعة

كروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى خطqqاب قqqسم المي - ٣٤
لنيqل ) مqن الخqارج( المسجلة -أمنية جابر أحمد مجاھد / رسالة الماجستير الخاصة بالصيد`نية
 -:على النحو التالى) ميكروبيولوجيا ومناعة(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 ً) خارجياًمتحنام  (         محمود  جمال فضل/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

   جامعة المنيا– كلية الصيدلة -أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة     

 ً) داخلياًمتحنام   (      إيناس عبدالمجيد محمد  / السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٢

   جامعة أسيوط–كلية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغأستاذ     

 ً)مشـــرفا(             أحمد صادق أحمد/ دكتورالسيد ا;ستاذ ال - ٣

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ أستاذ      

   جامعة أسيوط–كلية الطب       

 ً)مشرفا (          ميخائيل نظمى عجبان/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ٤

   جامعة أسيوط – كلية الطب -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة       

  ً)مشرفا(             أمانى محمد عدوى نافع/ ةالسيدة الدكتور - ٥

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد     

  جامعة أسيوط–كلية الطب       

ت
و
ص
ب

 
حد
وا
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وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة وتqم عرضqھا علqى مجلqس القqسم وقqد قامqت الطالبqة بعمqل 
المqqqصرية قامqqqت بنqqqشر بحqqqث فqqqى مجلqqqة الجمعيqqqة وحلقتqqqين نقاشqqqية قبلھqqqا مجلqqqس القqqqسم 

 .للميكروبيولوجيا الطبية

  ـ:القــــــــــــــــــرار

/   الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد`نية    
لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية ) مqن الخqارج( المqسجلة -أمنية جابر أحمد مجاھد 

 ً. اللجنة المذكورة سابقاوبإشراف) ميكروبيولوجيا ومناعة(

خطqqاب قqqسم الكيميqqاء الحيويqqة الطبيqqة بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة  - ٣٥
لنيqqل درجqqة ) مqqن الخqqارج( المqqسجل -أحمqqد عبدالرسqqول سqqيد / الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدلى
 -:على النحو التالى) كيمياء حيوية(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 ً)خارجياًممتحنا (          حافظ رجب حافظ مدكور  / دكتورالسيد ا;ستاذ ال - ١

   أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية     

         جامعة ا;زھر بأسيوط– كلية الصيدلة        

ًممتحنا داخليا(           نفيسة حسن رفعت/ السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٢ ً( 

      أستاذ طب ا;طفال بالمستشفى الجامعى بأسيوط        

 ً)مشـــرفا  (           تحية ھاشم سليم / سيدة ا;ستاذ الدكتورةال - ٣

           أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ     

           جامعة أسيوط–كلية الطب       

 ً)مشـــرفا(                   أسامه محمود العشير /  السيد الدكتور - ٤

  أستاذ طب ا;طفال المساعد     

             بالمستشفى الجامعى بأسيوط

ًعلما بأن الطالب قام بتقديم حلقتين علميتين عqن موضqوع الرسqالة وقqام بنqشر ملخqص البحqث 
فqqqى الكتيqqqب الخqqqاص بqqqالمؤتمر العلمqqqى الqqqدولى ا;ول الخqqqاص بوحqqqدة الخلqqqل فqqqى اpسqqqتقEب 

 . جامعة أسيوط–كلية الطب  -وا;مراض الجينية 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

/ الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى  الموافقة على تqشكيل لجنqة     
لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية ) مqqن الخqqارج( المqqسجل -أحمqqد عبدالرسqqول سqqيد 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) حيويةكيمياء (

خطqqاب قqqسم العقqqاقير بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة  - ٣٦
 المعيqqد بالقqqسم لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم -أحمqqد عبqqدالفتاح أحمqqد حqqسنين / بالqqصيدلى
 -:على النحو التالى) عقاقير(الصيدلية 
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   ً)خارجياًممتحنا (            خالد مصطفى الغندقلى/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

        جامعة الفيوم– كلية الصيدلة –العقاقير                   أستاذ 

ًممتحنا داخليا(          أحمد عابدين محمد عطيه/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢ ً( 

       جامعة أسيوط–كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير المتفرغ       

 ً)مشـــرفا(            سامية محمد الصياد / السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٣

          جامعة أسيوط–كلية الصيدلة  - أستاذ العقاقير المتفرغ      

 ً)مشـــرفا    (          ھناء محمد سيد / السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٤

            جامعة أسيوط–كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير المتفرغ      

  ً)مشـــرفا(                رفعت بكر حامد / السيد الدكتور - ٥

         جامعة أسيوط–كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير المساعد     

أن الطالqب قqام بعمqل ثEثqة حلقqات ًعلما بq أحد المشرفين على الرسالة ، على أن يكتفى بحضور
  .مناقشة علمية وله بحث مرسل للنشر

  ـ:القــــــــــــــــــرار

/   الموافقة على تqشكيل لجنqة الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى    
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية  المعيد بقسم العقاقير -أحمد عبدالفتاح أحمد حسنين 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) عقاقير(

خطqqاب قqqسم العقqqاقير بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة  - ٣٧
 المعيqqدة بالقqqسم لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية -و`ء ھمqqام محمqqد / بالqqصيد`نية

 -:نحو التالىعلى ال) عقاقير(

 ً)خارجياًممتحنا (          عEء محمد حسن نفادى  / السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

  أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير       

   جامعة ا;زھر بأسيوط– كلية الصيدلة         

ًممتحنا داخليا(             ھناء محمد سيد/ ة ا;ستاذ الدكتورةالسيد - ٢ ً( 

   جامعة أسيوط–صيدلة كلية ال -أستاذ العقاقير المتفرغ     

 ً)مشـــرفا(             محمود أحمد رمضان/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ٣

   جامعة أسيوط–كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير المتفرغ     

 ً)مشـــرفا(             أحمد عابدين محمد عطيه/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ٤

   جامعة أسيوط –كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير المتفرغ     

    ً)مشرفا(                أمانى سيد أحمد / سيدة ا;ستاذ الدكتورة ال - ٥

   جامعة أسيوط –كلية الصيدلة  -أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير       

أن الطالبqqة قامqqت بعمqqل ثEثqqة ًعلمqqا بqqعلqqى أن يكتفqqى بحqqضور أحqqد المqqشرفين علqqى الرسqqالة ، 
 .حلقات مناقشة علمية ولھا بحث مرسل للنشر
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  ـ:ـــــــــــــرارالقـــــ

/   الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيد`نية    
) عقqاقير( المعيدة بقسم العقاقير لنيل درجة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية -و`ء ھمام محمد 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا

الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة خطqqاب قqqسم العقqqاقير بqqشأن تqqشكيل لجنqqة  - ٣٨
لنيqل درجqة دكتqوراه الفلqسفة ) مqن الخqارج( المqسجل –محمد سعيد فتحqى الرفqاعى / بالصيدلى

 -:على النحو التالى) عقاقير(فى العلوم الصيدلية 

 ً)خارجياًممتحنا (            خالد مصطفى الغندقلى/ السيد ا;ستاذ الدكتور - ١

            جامعة الفيوم– كلية الصيدلة –العقاقير أستاذ                   

 ً)خارجياًممتحنا (          عEء محمد حسن نفادى  / السيد ا;ستاذ الدكتور - ٢

  أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير     

  جامعة ا;زھر بأسيوط– كلية الصيدلة       

 ً)مشـــرفا    (         عبدالرحمن علىحمد أ/  ا;ستاذ الدكتورالسيد - ٣

   جامعة أسيوط–كلية الصيدلة  - أستاذ العقاقير المتفرغ      

 ً)مشـــرفا    (           عبدالمالك عبدهللامحمد / الدكتورالسيد  - ٤

   جامعة ا;زھر بأسيوط–كلية الصيدلة  -  المساعدأستاذ العقاقير     

  ً)مشرفا     (          رضا أحمد عبدالحميد/ السيد الدكتور - ٥

   جامعة ا;زھر بأسيوط–كلية الصيدلة  -أستاذ العقاقير المساعد     

أن الطالqب قqام بعمqل ثEثqة حلقqات ًعلما بqعلى أن يكتفى بحضور أحد المشرفين على الرسالة ، 
  .مناقشة علمية وله بحث مقبول للنشر

  ـ:القــــــــــــــــــرار

/ دلى  الموافقqqة علqqى تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة بالqqصي    
لنيqل درجqة دكتqوراه الفلqسفة فqى العلqوم ) مqن الخqارج( المqسجل –محمد سعيد فتحqى الرفqاعى 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) عقاقير(الصيدلية 

خطqqاب قqqسم إدارة الدراسqqات العليqqا والبحqqوث بqqشأن اpلتماسqqات المقدمqqة مqqن طEqqب دبلqqوم  - ٣٩
 ".إدارة الرعاية الصحية "طالب فى مادة) ١٤(الصيدلة اpكلينيكية وعددھم 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

) ١٤(الموافقة علqى اpلتماسqات المقدمqة مqن طEqب دبلqوم الqصيدلة اpكلينيكيqة وعqددھم 
 ".إدارة الرعاية الصحية"ب فى مادة طال

صيادلة والمقيqدين بqدبلوم ) ٥(خطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن تعديل نتيجة عدد  - ٤٠
 . م٢٠١٩نوفمبر ) دور أول(إمتحان م ٢٠١٩/٢٠٢٠يكية للعام الدراسى لة اpكلينالصيد

  ـ:القــــــــــــــــــرار

صيادلة والمقيqدين بqدبلوم الqصيدلة اpكلينيكيqة للعqام ) ٥(الموافقة على تعديل نتيجة عدد 
  .م٢٠١٩نوفمبر ) دور أول(م إمتحان ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسى 
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وكيل الكلية لشئون الدراسات العليqا والبحqوث بqشأن حqصول / دكتورةخطاب السيدة ا;ستاذ ال - ٤١
 -: أستاذ الصيد`نيات المساعد بعنوان–آيات أحمد عبدالمنصف / مشروع السيدة الدكتورة

"Rectol  tramadol  niosomes  for  postoperative  analgesia in pediatric  

  cancer patients" 

لھqذا )  جqـ١٠٠٠٠٠(ن ھو المشروع الحاصل على التمويqل بقيمqة على أعلى تقييم وعليه يكو
 . العام

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أسqتاذ الqصيد`نيات –آيqات أحمqد عبدالمنqصف / مشروع السيدة الqدكتورةحصول  إعتماد
  .لھذا العام)  جـ١٠٠٠٠٠(المساعد على التمويل بقيمة 

 لشئون الدراسات العليا والبحqوث وسqكرتير عqام وكيل الكلية/ خطاب السيدة ا;ستاذ الدكتورة - ٤٢
 بqشأن تحمqل الكليqة رسqوم ٢٠٢٠مؤتمر جامعة أسيوط الqدولى الثqانى عqشر للعلqوم الqصيدلية 

 . إشترك الطEب المشاركين بأبحاث فى المؤتمر

  ـ:القــــــــــــــــــرار

qى مqاث فqشاركين بأبحqب المEqترك الطqوم إشqة رسqة الموافقة على تحمل الكليqؤتمر جامع
  .برنامج الصيدلة اpكلينيكية/  وذلك من حـأسيوط الدولى الثانى عشر للعلوم الصيدلية

التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة  - ٤٣
 المعيqدة بقqسم الqصيد`نيات لنيqل -إسراء محمود مqصطفى / نيةمن الصيد`الماجستير المقدمة 

 ).صيد`نيات(جة الماجستير فى العلوم الصيدلية در

  ـ:القــــــــــــــــــرار

بعـد اpطEع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم 
 -إسqqراء محمqqود مqqصطفى / والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة الماجqqستير المقدمqqة مqqن الqqصيد`نية

وكذلك قqرار ) صيد`نيات(نيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية المعيدة بقسم الصيد`نيات ل
مجلس قسم الصيد`نيات وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلqس بمqنح سqيادتھا 

  ).صيد`نيات(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  -:كE منمدير وحدة ضمان الجودة واpعتماد بشأن إعتماد / خطاب ا;ستاذ الدكتور - ٤٤

  م ٢٠١٨/٢٠١٩التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعى  - ١

  تحديث إستراتيجيات التعليم والتعلم -٢

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  -:الموضوعات التالية إعتمادالموافقة على 

  م ٢٠١٨/٢٠١٩التقرير السنوى للكلية عن العام الجامعى  - ١

  تحديث إستراتيجيات التعليم والتعلم - ٢

سqامية جEqل / سم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن ترشيح الqسيدة ا;سqتاذ الqدكتورةخطاب ق - ٤٥
عبدالحميqد /  رئيس مجلس القسم لعضوية لجنة المكتبات بد` من السيد ا;ستاذ الدكتور–أحمد 

 ).رحمه هللا(الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ  أستاذ - نجيب كفافى
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 رئqيس مجلqس قqسم –سامية جEqل أحمqد / موافقة على ترشيح السيدة ا;ستاذ الدكتورةال
عبدالحميqد / لعضوية لجنة المكتبات بد` من السيد ا;سqتاذ الqدكتورالكيمياء العضوية الصيدلية 

  .)رحمه هللا(الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ  أستاذ –نجيب كفافى 

 –فرغلى عبqد الحميqد عمqر / شأن إنتداب السيد ا;ستاذ الدكتورخطاب قسم الكيمياء الدوائية ب - ٤٦
 ٦( جامعqqة  –كليqqة الqqصيدلة إلqqى ) الخمqqيس(ا;سqqتاذ المتفqqرغ بالقqqسم إنتqqدابا جزئيqqا عqqن يqqوم 

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠خEل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ) أكتوبر

  ـ:القــــــــــــــــــرار

أسqتاذ الكيميqاء  –فرغلqى عبqد الحميqد عمqر / تاذ الqدكتور إنتداب السيد ا;سالموافقة على
 ٦( جامعqqة  –كليqqة الqqصيدلة إلqqى ) الخمqqيس(الدوائيqqة المتفqqرغ بالقqqسم إنتqqدابا جزئيqqا عqqن يqqوم 

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠خEل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ) أكتوبر

 –وزيqف يعقqوب يqواقيم ج/ خطاب قسم الصيد`نيات بشأن تجديد تعيين السيد ا;ستاذ الqدكتور - ٤٧
منqqسق العEقqqات العلميqqة بqqين جامعqqة أسqqيوط وجامعqqة مونتبيليqqه بفرنqqسا وجامعqqة تيتqqيس فqqى 

 .م ،٢٧/٢/٢٠٢٠وظيفة أستاذ غير متفرغ بالقسم لمدة عام إعتبارا من 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 منqqسق –جوزيqqف يعقqqوب يqqواقيم / تجديqqد تعيqqين الqqسيد ا;سqqتاذ الqqدكتورالموافقqqة علqqى 
العEقات العلمية بين جامعة أسيوط وجامعة مونتبيليه بفرنسا وجامعة تيتيس فى وظيفqة أسqتاذ 

  .م٢٧/٢/٢٠٢٠إعتبارا من الصيد`نيات لمدة عام غير متفرغ بقسم 

 -مqqروة جEqqل مqqصطفى النجqqار / خطqqاب قqqسم الqqصيدلة الqqصناعية بqqشأن تعيqqين الqqصيد`نية - ٤٨
 .درس بالقسمالمدرس المساعد بالقسم فى وظيفة م

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  المqدرس المqساعد بقqسم-مqروة جEqل مqصطفى النجqار / الموافقة على تعيين الصيد`نية
حيqث أن سqيادتھا ملتزمqة بqآداء الصيدلة الصناعية  فى وظيفة مدرس بقسم الصيدلة الصناعية

  .واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية

 ������� ������� ������� �������	�
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�� �        
 ا;سqqتاذ المqqساعد –أحمqqد شqqاكر علqqى / خطqqاب قqqسم الqqصيد`نيات بqqشأن مqqنح الqqسيد الqqدكتور - ٤٩

بالقqqqqسم أجqqqqازة لمرافقqqqqة الزوجqqqqة والتqqqqى تعمqqqqل بالمملكqqqqة لعربيqqqqة الqqqqسعوية إعتبqqqqارا مqqqqن 
 .م١٦/١/٢٠٢٠

  ـ:القــــــــــــــــــرار

المطلوبqqة طبقqqا للqqوائح الموافقqqة مqqن حيqqث المبqqدأ علqqى ا;جqqازة بعqqد إسqqتيفاء المqqستندات 
  .والقوانين المنظمة لھذ لشأن

  .ھـذا وقد إنتھى اpجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم        

 

      رئيس المجلس                                أمين المجلس                               

    ))))����....���� . . . .������������    ��������������������    ������������           (           (           (           (                                    )         )         )         )         ����....���� . . . .���
�����
�����
�����
��    ��
����
����
����
��    ��������������������((((        


