
      

  محضــــــــــــر

  )٦٨٣(إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم 

  م ١٧/٣/٢٠٢٠المنعقدة بتاريخ 

  

الحادية عشرة م فى تمام الساعة ١٧/٣/٢٠٢٠      إجتمـع مجلس الكلية يوم الث1ثاء الموافق 
 –محمود محمد شيحه / بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد اAستاذ الدكتور) ٦٨٣(ًصباحا بجلسته رقم 

  ـ:عميد الكلية وعضوية كل من

 أحمـد محمـد عبدالمولى            وكيـــل الكليـــة لشئــون التعليـــم والطـــــ1ب/ اAستاذ الدكتور .١

 ى عبدالمطلب        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحمود البدر/  ،،      ،،    .٢

  جيھــان نبيــل فتيــح              وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث/ اAستاذ الدكتورة .٣

 رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية     ساميـــة جـــ1ل أحمـد          /      ،،      ،،   .٤

        رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة ا\كلينيكيــة محمد محمود عبداللطيف  /اAستاذ الدكتور .٥

 أمــانـى سـيـد أحـمــد              رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر/          ،،    ،،   .٦

    المشــــرف على قســم علم اAدوية والسموم  مھران شاكر عبدالرحمن/اAستاذ الدكتور .٧

    المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة  عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ /  ،،   ،،          .٨

 طــارق أبوالفضــل محمد             رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــة  / ،،      ،،          .٩

    رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدdنيــــــــات  مھــا عبدالعظيم حسن   / ةاAستاذ الدكتور .١٠

 حســـن رفعــت حســن             رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية/ اAستاذ الدكتور .١١

  اعيةالقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصن           ھشام محمد توفيق حسن / السيد الدكتور .١٢

    المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  محمد أحمد المختار محمود / ،،      ،،       .١٣

 عــادل فــوزى يوسـف            أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة  المتفـــــــرغ/ اAستاذ الدكتور .١٤

 أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفـــرغ        حسـن فرغلـى عزقــل  /         ،،    ،،   .١٥

 فردوس عبدالفتاح محمد           أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفــرغ/ اAستاذ الدكتورة .١٦

 فرغلـى عبدالحميد عمر          أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ /اAستاذ الدكتور .١٧

 إيمان مصطفى سامى           أستــــــاذ الصيـــــدلة الصناعيـــة المتـفــــرغ/ اAستاذ الدكتورة .١٨

 أحمد عابدين محمد عطيه           أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ/ اAستاذ الدكتور .١٩

 اذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغفاتن مصطفى درويش          أستــــــ/ اAستاذ الدكتورة  .٢٠

         أستــــــــــــــــاذ الصيدdنيـــــــات المتـفـــــرغفرجانى عبدالحميد محمد  / اAستاذ الدكتور  .٢١

 ـات ـــــــ  أستــــــــــــــــــاذ الصيدdنيــــــــــــــمحمد فتحى محمد إبراھيم       /         ،،       ،،  .٢٢

 محروس عثمان أحمد            أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ/      ،،      ،،      .٢٣

 سعاد عبداللطيف حسن           أستــــــــــــاذ العقــاقيـــــــــــر المساعــــــــــد/ السيدة الدكتورة .٢٤

 درس العقـــــــاقيـــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــ  مـ  ـــ1ف ان سيــد خــإيم/   ،،         ،،      .٢٥

 )UP Pharma(محمد عــادل الطحـــ1وى             رئيس مجلس إدارة شركة / السيد الدكتور .٢٦

  -:وقد إعتذر عن الحضور ك1 من

 ــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط  نقيــــــــــ  ع1ء عرفـات خليفـه           / اAستاذ الدكتور  - ١

 فرع أسيوط" سيد"ليلـى محمـد عبدالعزيز          المشرف على قطاع شركة / السيدة الدكتورة  - ٢
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  -: بدأت مناقشة جدول اAعمال التالى-ولتكامل العـدد القانونى ال1زم لصحة إنعقـاد المجلس 

 .م٢٠/٢/٢٠٢٠بتاريخ ) ٦٨٢(رقم التصديق على محضر الجلسة السابقة  - ١

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  -: مراعاة التعدي1ت التاليةبعدتم التصديق 

 أسsتاذ طsب -دعاء محمد رأفsت محمsود / يتم حذف إسم السيدة الدكتورة) ٢٤(موضوع رقم  - 
 . كلية الطب من لجنة ا\شراف–اAطفال المساعد 

بssدd مssن جملssة " ى لتssصبح لجنssة ا\شssراف كالتssال"يssتم إضssافة جملssة ) ٢٦(موضssوع رقssم  - 
 ". بإشراف كل من"

 ".إشترك"بدd من " إشتراك"تعديل كلمة ) ٤٢(موضوع رقم  - 

 .م٢٠/٢/٢٠٢٠بتاريخ ) ٦٨٢(مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم  - ٢

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  .ًأحيط المجلس علما وتم تنفيذ القرارات

 المقيsدة –سمر أحمد عبsدالعال عبدالراضsى / إعتذار الطالبةلط1ب بالكلية بشأن مذكرة شئون ا - ٣
 الدراسsssة وا\متحانsssات عsssنم ٢٠١٩/٢٠٢٠للعsssام الجsssامعى ) Pharm-D(بالفرقsssة اAولsssى 

م وذلsssك لظsssروف عائليsssة وإجتماعيsssة ٢٠١٩/٢٠٢٠للفsssصل الدراسsssى الثsssانى للعsssام الجsssامعى 
  .خاصة

  ـ:القــــــــــــــــــرار

بالفرقsة اAولsى  المقيsدة –سمر أحمد عبدالعال عبدالراضى / إعتذار الطالبةوافقة على الم
)Pharm-D ( امعىssام الجssنم ٢٠١٩/٢٠٢٠للعssى عssصل الدراسssات للفssة وا\متحانssالدراس 

  .م وذلك لظروف عائلية وإجتماعية خاصة٢٠١٩/٢٠٢٠الثانى للعام الجامعى 

أحمsد عsاطف كمsال / الطالبة ا\كلينيكية بشأن ا\لتماس المقدم من مذكرة إدارة برنامج الصيدل - ٤
 وذلssك )PP-907" (ا\كلينيكيssةحركيssة الssدواء " بالمssستوى الخssامس بخssصوص مقssرر -سssيد

 .م٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعى للفصل الصيفى 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

برنsامج  لرصsد الsدرجات لجنsة للsسادة أعsضاء مع التوصية بعمsل دورة تدريبيsةالموافقة 
  .الصيدلة ا\كلينيكية

 . تحديد نسب صرف قيمة إفادات النجاحمذكرة شئون الط1ب بالكلية بشأن - ٥

  ـ:القــــــــــــــــــرار

  .الموافقة على ماجاء بمذكرة شئون الط1ب

 المعيsدة -إيمsان أحمsد حsسين / خطاب قsسم الكيميsاء التحليليsة الsصيدلية بsشأن قيsد الsصيدdنية - ٦
 -:بإشراف كل من) كيمياء تحليلية صيدلية(بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 
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 جمال أحمد صالح/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية                        أستاذ 

 حسن فرغلى عزقل /السيد اAستاذ الدكتور - ٢

  المتفرغ الكيمياء التحليلية الصيدلية                   أستاذ 

 حسن رفعت حسن /السيد اAستاذ الدكتور - ٣

  رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية                  أستاذ و

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المعيssدة بقssسم الكيميssاء التحليليssة -إيمssان أحمssد حssسين / قيssد الssصيدdنية الموافقssة علssى
وبإشراف اللجنsة ) كيمياء تحليلية صيدلية(نيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية الصيدلية ل

  ً.المذكورة سابقا

اzء عsصام الsدين / الميكروبيولوجيا الطبية والمناعsة بsشأن تجميsد قيsد الsصيدdنية خطاب قسم - ٧
ميكروبيولوجيssا (لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج( المقيssدة -محمssد 
 . نظرا لظروفھا الخاصة١/٣/٢٠٢٠لمدة عام إعتبارا من ) ومناعة

  ـ:القــــــــــــــــــرار

لنيل ) من الخارج( المقيدة -اzء عصام الدين محمد / ميد قيد الصيدdنيةتج الموافقة على
لمsssدة عsssام إعتبsssارا مsssن ) ميكروبيولوجيsssا ومناعsssة(درجsssة الماجsssستير فsssى العلsssوم الsssصيدلية 

  . نظرا لظروفھا الخاصة١/٣/٢٠٢٠

اzء محمsد / خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبيsة والمناعsة بsشأن إنھsاء تجميsد قيsد الsصيدdنية - ٨
لنيssssل درجssssة الماجssssستير فssssى العلssssوم الssssصيدلية ) مssssن الخssssارج( المقيssssدة -محمssssد محمssssود 

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(

  ـ:القــــــــــــــــــرار

مssن ( المقيssدة -د محمssد محمssود اzء محمss/ إنھssاء تجميssد قيssد الssصيدdنية الموافقssة علssى
  ).ميكروبيولوجيا ومناعة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) الخارج

إسsراء حsسن / خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن إنھاء تجميد قيد الsصيدdنية - ٩
يكروبيولوجيsا م(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة -عطا الكريم 

 ).ومناعة

  ـ:القــــــــــــــــــرار

مssن ( المقيssدة -إسssراء حssسن عطssا الكssريم / إنھssاء تجميssد قيssد الssصيدdنية الموافقssة علssى
  ).ميكروبيولوجيا ومناعة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) الخارج

لنيل ) من الخارج(لمقيدين خطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن إلغاء قيد الصيادلة ا - ١٠
  -:واzتى أسمائھم) ميكروبيولوجيا ومناعة(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  بدور محمد طلعت /  الصيدdنية- ١

  زينب مھدى صالح/  الصيدdنية- ٢

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠وذلك لعدم سداد الرسوم الدراسية عن العام الجامعى 
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

لنيsل درجsة ) مsن الخsارج( إلغاء قيد الصيادلة المsذكورين أع1sه والمقيsدين  علىالموافقة
وذلsك لعsدم سsداد الرسsوم الدراسsية ) ميكروبيولوجيsا ومناعsة(الماجستير فى العلوم الsصيدلية 

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠عن العام الجامعى 

لماجssستير الخاصssة خطssاب قssسم الكيميssاء التحليليssة الssصيدلية بssشأن تssسجيل عنssوان رسssالة ا - ١١
 المعيsدة بالقsسم لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية –رانيا ممدوح كامل / بالصيدdنية

 -:بعنوان) كيمياء تحليلية صيدلية(

  "نية اAروماتية واستخدامھا فى تقييم أمراض معينةيدراسة تحليلية لبعض اAحماض اAم"

"Analytical study for some aromatic amino acids and their utility in 

  evaluation of certain diseases" 

  -:بإشراف كل من

  عبدالمعبود إسماعيل محمد/  السيد اAستاذ الدكتور  - ١

                         أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ 

  فردوس عبدالفتاح محمد/  السيدة اAستاذ الدكتورة  - ٢

    أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ                

  فاطمة الزھراء مصطفى عبدالعال/  السيدة الدكتورة- ٣

   مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية                

  ـ:القــــــــــــــــــرار

رانيsا ممsدوح كامsل / تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالsصيدdنية الموافقة على
كيميsاء (لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية الكيمياء التحليلية الصيدلية معيدة بقسم  ال–

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) تحليلية صيدلية

قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير خطsssاب  - ١٢
لنيsل درجsة الماجsستير ) مsن الخsارج( المقيدة –اzء محمد محمد محمود / الخاصة بالصيدdنية
   -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

فsssال المsssصابين باdسsssھال فsssى عsssدوى التھsssاب المعsssدة واdمعsssاء الحsssادة الفيروسsssى فsssى اAط"
 "مستشفى اAطفال الجامعى بأسيوط

"Acute  viral  gastroenteritis  infections in  children  with diarrhea in  

  Assiut University children hospital" 

  -:بإشراف كل من

 شعبان ھاشم أحمد  / السيد اAستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ          

                محمد أحمد المختار محمود /  السيد الدكتور  - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد  أستاذ                

  المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة و        

  أمانى محمد عدوى نافع/  السيدة الدكتورة- ٣

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعدأستاذ                



 ��� ����	�
 ���� ���)��� ( ������ ������
��/�/!"!" #  

٥  
  

  

  ـ:القــــــــــــــــــرار

اzء محمsد محمsد / الموافقة على تsسجيل عنsوان رسsالة الماجsستير الخاصsة بالsصيدdنية
ميكروبيولوجيsا (لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) مsن الخsارج( المقيsدة –محمود 
  . ً وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا)ومناعة

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ١٣
لنيل درجة الماجستير فsى العلsوم ) من الخارج( المقيدة –اzء ج1ل أمين / الخاصة بالصيدdنية

   -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(الصيدلية 

  أثير الزيوت الطيارة لنباتات مختارة على نمو وإنتقال المبيضات البيضية وتشكيل اAغشية ت"

 "  الحيوية

"The effect of  essential  oils for selected  plants on Candida Albicans  

  growth, transition and biofilm formation" 

  -:بإشراف كل من

 إحسان عبدالصبور حسن  / السيدة اAستاذ الدكتورة - ١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

                نھا عبدالحليم عفيفى  /  السيدة اAستاذ الدكتورة  - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ ورئيس مجلس قسم                

  شرين جمال الدين الجندى/  السيدة الدكتورة- ٣

    الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد أستاذ                  

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 –اzء ج1sل أمsين / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجsستير الخاصsة بالsصيدdنية
) ميكروبيولوجيssا ومناعssة(لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج(المقيssدة 
  ً.ف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقاوبإشرا

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ١٤
لنيsل درجsة الماجsستير فsى ) من الخارج( المقيدة –أمنية مصطفى بركات / الخاصة بالصيدdنية

   -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

 "تعبير من الخ1يا القاتلة الطبيعية باخت1ف نشاطھا فى مرضى الذئبة الحمراءنمط ال"

"The expression pattern of NK cells in systemic lupus erythematosus  

   patients with different activity"   

  -:بإشراف كل من

 محمد سعد بدارى   / السيد اAستاذ الدكتور - ١

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ          

  شرين جمال الدين الجندى/  السيدة الدكتورة- ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعدأستاذ                  

                منى س1م إمبارك  /  السيدة الدكتورة  - ٣

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعدأستاذ                
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  ـ:ـــــــــــــــرارالقـــ

أمنيssة مssصطفى / الموافقssة علssى تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية
ميكروبيولوجيssا (لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج( المقيssدة –بركssات 
 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ومناعة

١٥ - sssسم الميكروبيولوجيsssاب قsssستير خطsssالة الماجsssوان رسsssسجيل عنsssشأن تsssة بsssة والمناعsssا الطبي
لنيل درجة الماجsستير فsى ) من الخارج( المقيدة –إس1م محمد السعودى / الخاصة بالصيدdنية

   -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

  "متوصيف المكورات العنقودية البشرية المعزولة من مرضى عدوى الد"

"Characterization of Staphylococcus hominis isolated from patients  

  with blood stream infections" 

  -:بإشراف كل من

 حمد على محمد الفقى  م/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

                محمد أحمد المختار محمود / السيد الدكتور - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد  أستاذ                

  المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة و        

  روحية فتحى عبدالحميد/ السيدة الدكتورة - ٣

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس                

  ـ:القــــــــــــــــــرار

إس1ssم محمssد /  عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنيةالموافقssة علssى تssسجيل
ميكروبيولوجيsا (لنيل درجة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة –السعودى 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ومناعة

لة الماجsssستير خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssا - ١٦
لنيsل درجsة الماجsستير ) مsن الخsارج( المقيدة –إسراء حسن عطا الكريم / الخاصة بالصيدdنية
 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

  " اdلتھام الذاتى فى التھاب الكبد بالمناعة الذاتيةTh17دور خ1يا "

"The role of Th17 cells and autophagy in autoimmune hepatitis" 

 -:بإشراف كل من

 حمد على محمد الفقى  م/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

                شرين جمال الدين الجندى/ ة الدكتورةالسيد - ٢

  بيولوجيا الطبية والمناعة المساعد  الميكرو أستاذ                

  شيرين محمد محمد عبدالعزيز/ السيدة الدكتورة - ٣

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس                
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

إسsراء حsسن عطsا / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصsة بالsصيدdنية
ميكروبيولوجيssا (لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج( المقيssدة –الكssريم 
  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ومناعة

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ١٧
لنيsssل درجsssة ) مsssن الخsssارج(مقيsssدة  ال–الsssشيماء عبsssدهللا عبدالsssسميع / الخاصsssة بالsssصيدdنية

 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

المردود المناعى لمرضى مت1زمة مضادات الدھون الفsسفورية اdولsى فsى حsاdت اdجھsاض "
  " المتكرر

"Immunological  impact  of  primary  antiphosholipid  syndrome  in 

  recurrent  miscarriage  cases" 

  -:بإشراف كل من

 إحسان عبدالصبور حسن  / السيدة اAستاذ الدكتورة -١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      

 ميخائيل نظمى عجبان/  السيد اAستاذ الدكتور-٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ                  

  أمانى محمد عدوى نافع/ ة السيدة الدكتور- ٣

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعدأستاذ          

  ـ:القــــــــــــــــــرار

الssشيماء عبssدهللا / الموافقssة علssى تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية
بيولوجيsا ميكرو(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) من الخارج( المقيدة –عبدالسميع 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ومناعة

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ١٨
لنيsل درجsة الماجsستير فsى ) مsن الخsارج( المقيدة –جاكلين جميل موسى / الخاصة بالصيدdنية

 -:بعنوان) اعةميكروبيولوجيا ومن(العلوم الصيدلية 

 التأثيرات المصلية ل1صابة بالتھاب الكبد الوبائى ب الكامن فى النساء الحوامل الsذين تلقsوا "

 "التطعيم والذين لم يتلقوه  

"Serological implications of occult hepatitis B infection in vaccinated  

  and unvaccinated pregnant women"  
  -:بإشراف كل من

   أمانى جمال ثابت/ السيدة اAستاذ الدكتورة - ١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

                نھلة محمد كامل الشربينى/ السيدة اAستاذ الدكتورة - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ                

  روحية فتحى عبدالحميد/ السيدة الدكتورة - ٣

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس                
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

جssاكلين جميssل / الموافقssة علssى تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية
ميكروبيولوجيssا (لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج( المقيssدة –موسssى 
  ً.ة والعنوان المذكور سابقاوبإشراف اللجنة المذكور) ومناعة

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ١٩
لنيsل درجsة الماجsستير فsى ) مsن الخsارج( المقيsدة –دعsاء محمsد أشsرف / الخاصة بالصيدdنية

 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

"1sا تأثير مادة البيسفينول أ خsة بالخ1يsسيتوكينات المرتبطsى الsدة علdالوsة بsرة المحيطsل الفت
  " فى الفئران اdناث١٧التائية التنظيمية والخ1يا التائية المساعدة 

"Perinatal  bisphenol A effect  on T regulatory and T helper 17 cells  

  related cytokines in female mice" 

 -:بإشراف كل من

 محمد سعد بدارى/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

   المتفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                       أستاذ 

 ماجى عبدهللا إبراھيم /السيدة الدكتورة - ٢

   المساعدالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                  أستاذ 

 أمانى محمد عدوى نافع/ الدكتورةالسيدة  - ٣

   المساعد  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

دعاء محمsد أشsرف / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدdنية
) ميكروبيولوجيsا ومناعsة(لنيل درجة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة –

  ً.عنوان المذكور سابقاوبإشراف اللجنة المذكورة وال

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ٢٠
لنيsل درجsة الماجsستير ) مsن الخsارج( المقيsدة –سلمى خالsد عبsدالمعطى / الخاصة بالصيدdنية
 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

  عدوى ميكروب البوركھولدريا المركب فى وحدة العناية المركزة ل�طفال بمستشفى اAطفال "

  "   بجامعة اسيوط

"Burkholderia cepacia complex infections in pediatric intensive care  

   unit of Assiut University children hospital" 

  -:بإشراف كل من

 عبان ھاشم أحمد  ش/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

  المتفرغ  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

                نھلة محمد كامل الشربينى/ السيدة اAستاذ الدكتورة - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  أستاذ                

  روحية فتحى عبدالحميد/ السيدة الدكتورة - ٣

 والمناعة الميكروبيولوجيا الطبية مدرس           
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

سsssلمى خالsssد / الموافقsssة علsssى تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير الخاصsssة بالsssصيدdنية
لنيsssssل درجsssssة الماجsssssستير فsssssى العلsssssوم الsssssصيدلية ) مsssssن الخsssssارج( المقيsssssدة –عبsssssدالمعطى 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ميكروبيولوجيا ومناعة(

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ٢١
لنيsل درجsة الماجsستير فsى ) مsن الخsارج( المقيsدة –عليsاء محمsد طsاھر / الخاصة بالsصيدdنية

 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

   فى المبيضات البيضاء المعزولة فى مرضى السرطان بمعھد جنوب SAPلتعبير الجينى ا"

 "   مصر ل�ورام

"SAP1-3 gene expression in candida albicans isolated from cancer 

  patients admitted to South Egypt Cancer Institute"  
- :بإشراف كل من          

 إسماعيل صديق محمد/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

   المتفرغالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                       أستاذ 

  نھلة محمد كامل الشربينى/السيدة اAستاذ الدكتورة - ٢

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                  أستاذ 

 شيرين محمد محمد عبدالعزيز/ الدكتورةالسيدة  - ٣

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة مدرس     

  ـ:القــــــــــــــــــرار

عليsاء محمsد طsاھر / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالsصيدdنية
) ميكروبيولوجيsا ومناعsة(لنيل درجة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة –

  ً.ذكور سابقاوبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان الم

قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصsة  خطاب - ٢٢
لنيsل درجsة الماجsستير ) من الخsارج( المقيدة –فاطمة الزھراء سعيد عبدالرسول / بالصيدdنية

 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

"لورى فى تكون حصوات المرارة فى مستشفيات جامعة أسيوطع1قة الھليكوباكتر بي     "  

"The  correlation  of  Helicobacter Pylori  with  the  development  of  

  cholelithiasis  in  Assiut  University  Hospitals" 

 -:بإشراف كل من

 إحسان عبدالصبور حسن  / السيدة اAستاذ الدكتورة - ١

   المتفرغالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ      

 شرين جمال الدين الجندى/ السيدة الدكتورة - ٢

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد                  

 وجدان عبدالحميد محمد/ السيدة الدكتورة - ٣

   أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد    
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

فاطمssة الزھssراء / الموافقssة علssى تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية
لنيsssل درجsssة الماجsssستير فsssى العلsssوم الsssصيدلية ) مsssن الخsssارج( المقيsssدة –سsssعيد عبدالرسsssول 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ميكروبيولوجيا ومناعة(

سم قsسم الميكروبيولوجيsا الطبيsة والمناعsة بsشأن تsسجيل عنsوان رسsالة الماجsستير خطاب ق - ٢٣
لنيsssل درجsssة ) مsssن الخsssارج( المقيsssدة –فاطمsssة الزھsssراء حsssسين محمsssد / الخاصsssة بالsssصيدdنية

 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

   عينات البكتريا موجبة الجرام  خارج الجسم الحيوى علىTeixobactinقياس نشاط ال "

 "   والمقاومة ل�دوية المتعددة لمرضى العنايات المركزة بمستشفيات جامعة أسيوط 

"In vitro activity of Teixobactin on multidrug resistant gram positive  

  isolates in ICUs of  Assiut  University  hospitals"   
      - :     بإشراف كل من

      منى أمين حسن/  السيدة اAستاذ الدكتورة - ١

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ      

 ميخائيل نظمى عجبان/ السيد اAستاذ الدكتور - ٢

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      

 أمل أحمد محمود الخواجه/ السيدة الدكتورة   - ٣

 مناعةمدرس الميكروبيولوجيا الطبية وال      

  ـ:القــــــــــــــــــرار

فاطمssة الزھssراء  / الموافقssة علssى تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية
لنيssssل درجssssة الماجssssستير فssssى العلssssوم الssssصيدلية ) مssssن الخssssارج( المقيssssدة –حssssسين محمssssد 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ميكروبيولوجيا ومناعة(

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ٢٤
لنيsssل درجsssة ) مsssن الخsssارج( المقيsssدة –نيsssرمين عبsssدالعظيم عبsssدالمعز / الخاصsssة بالsssصيدdنية

 -: بعنوان)ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 النsssاجم عsssن اdسsssتعمال طويsssل المsssدى دور الملبنssة الحمsssضة ضsssد ميكsssروب الsssصديد اAزرق"
  "لقسطرة مجرى البول فى مستشفى المسالك البولية بأسيوط

"The role of lactobacillus acidophilus against pseudomonas aeruginosa 

   infection  caused by long-term  urethral  catheter in Assiut  Urology   

   Hospital" 

 -:بإشراف كل من

      خالد محمد حسانين  / السيد اAستاذ الدكتور - ١

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ      

      ميخائيل نظمى عجبان/ السيد اAستاذ الدكتور - ٢

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      

 أمانى محمد عدوى نافع/ السيدة الدكتورة - ٣

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعدأستاذ         



 ��� ����	�
 ���� ���)��� ( ������ ������
��/�/!"!" #  

١١  
  

  ـ:القــــــــــــــــــرار

نيsرمين عبsدالعظيم / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصsة بالsصيدdنية
ميكروبيولوجيsا (لنيل درجة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة –عبدالمعز 

  ً.ذكورة والعنوان المذكور سابقاوبإشراف اللجنة الم) ومناعة

خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير  - ٢٥
لنيل درجة الماجsستير فsى العلsوم ) من الخارج( المقيد –أحمد محمود ريان / الخاصة بالصيدلى

 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(الصيدلية 

) أ( كمعامsل خطsر لمرضsى اAجsسام المناعيsة ٣-اdف سsى الsشبيهالتباين الجينى لمsستقب1ت "
  "فى مرضى الكلى المزمن فى جنوب مصر

"Fc-receptor  like-3  gene  polymorphism  as  a risk-factor  for  IgA- 

  nephropathy  in  chronic  renal  patients  in  upper  Egypt" 

 -:بإشراف كل من

      أمانى جمال ثابت  / السيدة اAستاذ الدكتورة - ١

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ      

      ميخائيل نظمى عجبان/ السيد اAستاذ الدكتور - ٢

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      

 منى س1م إمبارك/ السيدة الدكتورة - ٣

   ة المساعدأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناع        

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 –أحمsد محمsود ريsان / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى
) ميكروبيولوجيssا ومناعssة(لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج(المقيssد 

 ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا

يكروبيولوجيsssا الطبيsssة والمناعsssة بsssشأن تsssسجيل عنsssوان رسsssالة الماجsssستير خطsssاب قsssسم الم - ٢٦
لنيل درجة الماجستير فsى ) من الخارج( المقيد –محمد خالد محمد حسانين / الخاصة بالصيدلى
 -:بعنوان) ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

لجينات انزيم نيsودلھى ميتsالو بيتsا dكتsاميز وجينsات المsضخه الطsارده تحsت  التحليل النسخى"
  "ضغط الكاربامينيم فى ميكروب القيح اdزرق

"Transcriptional analysis of blaNDM-1 and efflux pump genes under  

  carbapenem stress in Pseudomonas Aeruginosa" 

 -:بإشراف كل من

 إحسان عبدالصبور حسن  /  اAستاذ الدكتورةالسيدة - ١

   أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    

 إنتصار حامد أحمد   / السيدة الدكتورة - ٢

  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد      

                أحمد المختار محمود محمد / السيد الدكتور - ٣

  يا الطبية والمناعة المساعد الميكروبيولوج أستاذ                

  المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  و    
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

محمssد خالssد محمssد / الموافقssة علssى تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدلى
ميكروبيولوجيssا (لنيsل درجssة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) مsن الخsارج( المقيsد –حsسانين 
   ً.وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا) ومناعة

/ خطاب قسم الكيميsاء الحيويsة بsشأن تsسجيل عنsوان رسsالة الماجsستير الخاصsة بالsصيدdنية - ٢٧
كيميsاء (لنيل درجة الماجستير فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة –نيرة عبدهللا محمد 

 -:بعنوان) حيوية

بيتsا فsى اAطفsال مرضsى ١ المنsشط ل1نترليsوكين ٣-الدور البيوكيمsائى للبsروتين النيوكليتsدى"
 "الصرع

"Biochemical  role of nucleotide protein -3 that activates the I1-1B in 

  epileptic children" 

 -:بإشراف كل من

 أحمد يس نصار  / السيد اAستاذ الدكتور - ١

  الحيوية الطبية أستاذ الكيمياء      

 ريھام إبراھيم الدسوقى / السيدة الدكتورة - ٢

     مدرس الكيمياء الحيوية الطبية    

  ـ:القــــــــــــــــــرار

نيsرة عبsدهللا محمsد / الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصsة بالsصيدdنية
وبإشsراف ) كيميsاء حيويsة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الsصيدلية ) من الخارج( المقيدة –

  . ًاللجنة المذكورة سابقا

/ خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن تssسجيل عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدلى - ٢٨
صيدلية لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الs) مsن الخsارج( المقيsد –أحمد حsسن محمsد فنجsرى

 -:بعنوان) كيمياء حيوية(

الع1قsة : دراسة خريطة اAحماض اAمينية ومsسار كينsورينين فsى مرضsى الرثيsان المفsصلى "
  "مع وحده المرض ونشاطه

"Study of amino acid profile and kynurenine pathway in patients with  

  rheumatoid arthritis: relation to the disease severity and activity"  

 أستاذ الروماتيزم والتأھيsل المsساعد إلsى -سمر حسانين جمعه / وكذلك إضافة السيدة الدكتورة
أن النقطsة البحثيsة تحتsاج إلsى لجنة ا\شراف على رسالة الماجsستير الخاصsة بsسيادته ، حيsث 

  -:مشرف ثالث لتجميع العينات لتصبح لجنة ا\شراف كالتالى

 تحية ھاشم سليم  / لدكتورةالسيدة اAستاذ ا - ١

   المتفرغ  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية         

  سمر حسانين جمعه /  السيدة الدكتورة  - ٢

  الروماتيزم والتأھيل المساعد أستاذ                

  مروة عبدالنعيم جابر/  السيدة الدكتورة- ٣

 الكيمياء الحيوية الطبية المساعدأستاذ                 
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

أحمssد حssسن محمssد / تssسجيل عنssوان رسssالة الماجsستير الخاصssة بالssصيدلى الموافقsة علssى
) كيميssاء حيويssة(لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج( المقيssد –فنجssرى

اعد إلsى  أستاذ الروماتيزم والتأھيsل المsس-سمر حسانين جمعه / وكذلك إضافة السيدة الدكتورة
وبإشsراف اللجنsة المsذكورة والعنsوان لجنة ا\شراف على رسsالة الماجsستير الخاصsة بsسيادته 

  ً.المذكور سابقا

 مsدرس طsب –خالد أبsوبكر علsى / خطاب قسم الصيدلة ا\كلينيكية بشأن إضافة السيد الدكتور - ٢٩
ف علssى المنssاطق الحssارة والجھssاز الھssضمى بالمستssشفى الجssامعى بأسssيوط إلssى لجنssة ا\شssرا

لنيssل )  مssن الخssارج( المssسجل -فssرج عبدالحميssد فssرج / رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدلى
 -:لتصبح لجنة ا\شراف كالتالى) صيدلة إكلينيكية(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 مھران شاكر عبدالرحمن  / السيد اAستاذ الدكتور - ١

  Aدوية والسموم أستاذ الفارماكولوجى والمشرف على قسم علم ا     

 محمد محمود عبداللطيف/ السيد اAستاذ الدكتور - ٢

  أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة ا\كلينيكية    

 خالد أبوبكر على/ السيد الدكتور - ٣

 مدرس طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى بالمستشفى الجامعى بأسيوط        

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 مsدرس طssب المنsاطق الحssارة –خالsد أبsوبكر علssى / إضssافة الsسيد الssدكتورالموافقsة علsى 
والجھssاز الھssضمى بالمستssشفى الجssامعى بأسssيوط إلssى لجنssة ا\شssراف علssى رسssالة الماجssستير 

لنيsل درجsة الماجsستير فsى )  مsن الخsارج( المsسجل -فرج عبدالحميد فsرج / الخاصة بالصيدلى
  ً.شراف اللجنة المذكورة سابقاوبإ) صيدلة إكلينيكية(العلوم الصيدلية 

 أسsتاذ –عصام الدين رشsاد عثمsان / خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيد الدكتور - ٣٠
النsssساء والتوليsssد المsssساعد بالمستsssشفى الجsssامعى بأسsssيوط إلsssى لجنsssة ا\شsssراف علsssى رسsssالة 

جssة دكتssوراه لنيssل در) مssن الخssارج( المقيssد -خالssد محمssد حssسن / الssدكتوراه الخاصssة بالssصيدلى
 -:لتصبح لجنة ا\شراف كالتالى) كيمياء حيوية(الفلسفة فى العلوم الصيدلية 

 تحية ھاشم سليم/ السيدة اAستاذ الدكتورة - ١

   أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ     

 عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ/ السيد اAستاذ الدكتور - ٢

  رف على قسم الكيمياء الحيويةأستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمش    

 آيات عبدالرحمن سيد/ السيدة الدكتورة - ٣

  أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد        

 عصام الدين رشاد عثمان/ السيد الدكتور - ٤

 أستاذ النساء والتوليد المساعد بالمستشفى الجامعى بأسيوط        
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أسsتاذ النsساء والتوليsد –عصام الدين رشاد عثمsان / إضافة السيد الدكتورالموافقة على 
المssساعد بالمستssشفى الجssامعى بأسssيوط إلssى لجنssة ا\شssراف علssى رسssالة الssدكتوراه الخاصssة 

لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم ) مssن الخssارج( المقيssد -خالssد محمssد حssسن / بالssصيدلى
  ً. اللجنة المذكورة سابقاوبإشراف) كيمياء حيوية(الصيدلية 

خالssد أبوزيssد / خطssاب قssسم الكيميssاء العssضوية الssصيدلية بssشأن إضssافة الssسيد اAسssتاذ الssدكتور - ٣١
 جامعsة عsين شsمس وعميsد كليsة الsسادات – كلية الsصيدلة – أستاذ الكيمياء الصيدلية –محمد 

 المssدرس -محمssد كمssال سssيد / إلssى لجنssة ا\شssراف علssى رسssالة الssدكتوراه الخاصssة بالssصيدلى
) كيميsاء عsضوية صsيدلية(المساعد بالقسم لنيsل درجsة دكتsوراه الفلsسفة فsى العلsوم الsصيدلية 

 -:لتصبح لجنة ا\شراف كالتالى

  عبدالحميد نجيب كفافى/ السيد اAستاذ الدكتور - ١

  )رحمه هللا( أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ      

 حمدخالد أبوزيد م/ السيد اAستاذ الدكتور - ٢

   كلية الصيدلة –أستاذ الكيمياء الصيدلية     

   جامعة عين شمس وعميد كلية السادات    

 بھاء جمال الدين محمد/ السيد الدكتور - ٣

  أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد        

 ع1 إبراھيم عبدالرازق/ السيدة الدكتورة - ٤

 أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد        

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 أسssتاذ –خالssد أبوزيssد محمssد / إبssداء أسssباب \ضssافة الssسيد اAسssتاذ الssدكتورحssين يؤجssل ل
  .  جامعة عين شمس وعميد كلية السادات– كلية الصيدلة –الكيمياء الصيدلية 

خطssاب قssسم الكيميssاء العssضوية الssصيدلية بssشأن تغييssر عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة  - ٣٢
dصيدssل / نيةبالssد كامss1ء محمssسجلة -نجssارج( المssن الخssوم ) مssى العلssستير فssة الماجssل درجssلني
 -:من) كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية 

   تريازول ذات ٤,٢,١-اسيل امنو -٤تصميم وتشييد لبعض المركبات اdليفاتية المشتقة من "

  "  الفاعلية البيولوجية المحتملة

"Design   and   synthesis   of   certain   new   substituted   aliphatic 

  4-acylamino-1,2,4-triazoles   of    potential   biological   activity" 

  -:إلى

   تريازول ذات فاعلية -٤,٢,١-اسيل امينو -٤تصميم وتشييد لبعض المركبات المشتقة من "

  "  مناعية محتملة

"Design  and  synthesis of   certain   new   substituted   4-acylamino- 

  1,2,4- triazoles  of  potential  immunological  activity" 

 .علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى
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  ـ:القــــــــــــــــــرار

 -1ء محمsد كامsل نجs/ الموافقة على تغيير عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالsصيدdنية
 –) كيمياء عsضوية صsيدلية(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ) من الخارج(المسجلة 

  .علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى

أسssماء / خطssاب قssسم العقssاقير بssشأن تغييssر عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية - ٣٣
) عقsاقير(ستير فsى العلsوم الsصيدلية لنيل درجsة الماجs) من الخارج( المسجلة -مصطفى محمد 

 -:من

  "دراسة عقاقيرية لنبات جاردنيا dتيفوليا التابع للعائلة الفوية والمنزرع فى مصر"

"Pharmacognostical study of Gardenia latifolia Ait family, Rubiaceae  

  cultivated in Egypt" 

 -:إلى

  دراسة فيتوكيميائية وبيولوجية لنبات جاردنيا dتيفوليا التابع للعائلة الفوية والمنزرع فى "

  "  مصر

"Phytochemical  and  biological  studies  of Gardenia Latifolia family,  

   Rubiaceae cultivated in Egypt" 

 . علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى

  ـ:القــــــــــــــــــرار

أسssماء مssصطفى / الموافقssة علssى تغييssر عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدdنية
 علمsا –) عقsاقير(لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخsارج( المسجلة -محمد 

 .بأن ھذا التغيير غير جوھرى

فھsد محمsد أمsين / راه الخاصة بالصيدلىخطاب قسم العقاقير بشأن تغيير عنوان رسالة الدكتو - ٣٤
 -:من) عقاقير(لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) من الخارج( المسجل -

  دراسة كيميائية وبيولوجية لكائنات بحرية مختارة كمصدر جديد ل�دوية المضادة للسرطان "

  "  واAدوية المضادة للفيروسات

"Phytochemical  and  biological  investigation of   selected   marine 

  organisms as a new source for anticancer and antiviral drugs" 

  -:إلى

در جديsssد ل�دويsssة المsssضادة دراسsssة كيميائيsssة وبيولوجيsssة لكائنsssات بحريsssة مختsssارة كمsssص"
  "للسرطان

"Chemical and biological investigation of selected marine organisms  

  as a new source for anticancer drugs" 

  .علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 -فھssد محمssد أمssين / صssة بالssصيدلى  الموافقssة علssى تغييssر عنssوان رسssالة الssدكتوراه الخا    
 علمsا بsأن –) عقsاقير(لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فsى العلsوم الsصيدلية ) من الخارج(المسجل 

  .ھذا التغيير غير جوھرى
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خطاب قسم قسم الميكروبيولوجيا الطبيsة والمناعsة بsشأن تsشكيل لجنsة فحsص وتقيsيم رسsالة  - ٣٥
لنيssل درجssة ) مssن الخssارج( المssسجلة -عز سssيد مssروة عبssدالم/ الssدكتوراه الخاصssة بالssصيدdنية

 -:على النحو التالى) ميكروبيولوجيا ومناعة(دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية 

ًممتحنا خارجيا  (        محمد مبروك أبوالوفا / السيد اAستاذ الدكتور - ١ ً( 

   الميكروبيولوجيا والمناعة  ورئيس مجلس قسمأستاذ    

    كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل ال    

   جامعة عين شمس– كلية الصيدلة          

ًممتحنا خارجيا (           وليد فيصل محمد  / السيد اAستاذ الدكتور - ٢ ً( 

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة أستاذ     

   جامعة عين شمس–كلية الصيدلة       

 ً)مشـــرفا(           إيناس عبدالمجيد محمد/ ة اAستاذ الدكتورةالسيد - ٣

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ أستاذ      

   جامعة أسيوط–كلية الطب       

  ً)مشرفا (          شيرين أحمد عبدالرحمن/ السيدة اAستاذ الدكتورة - ٤

  جامعة أسيوط– كلية الطب -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     

 ً)مشرفا (          ميخائيل نظمى عجبان/  الدكتورالسيد اAستاذ - ٥

   جامعة أسيوط – كلية الطب -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      

وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة وتsم عرضsھا علsى مجلsس القsسم وقsد قامsت الطالبsة بعمsل 
 كليssة -ث1ssث حلقssات نقاشssية قبلھssا مجلssس القssسم ، علمssا بأنھssا قامssت بنssشر بحssث فssى مجلssة 

 . جامعة أسيوط–الصيدلة 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

مsروة / لخاصsة بالsصيدdنيةالموافقة على تsشكيل لجنsة فحsص وتقيsيم رسsالة الsدكتوراه ا
لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية ) مssن الخssارج( المssسجلة -عبssدالمعز سssيد 

  ً.وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا) ميكروبيولوجيا ومناعة(

 المدرس المساعد بالقsسم -مروة محروس محمد / خطاب قسم العقاقير بشأن سفر الصيدdنية - ٣٦
دة اAمريكية  لتنفيsذ البعثsة الخارجيsة لمsدة أربsع سsنوات إعتبsارا مsن تsاريخ إلى الوdيات المتح

 .السفر

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المsدرس المsساعد بقsسم العقsاقير -مروة محsروس محمsد /   الموافقة على سفر الصيدdنية    
عتبsارا مsن تsاريخ إلى الوdيات المتحدة اAمريكية  لتنفيsذ البعثsة الخارجيsة لمsدة أربsع سsنوات إ

 .السفر

ت
و
ص
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مsروة ج1ssل مssصطفى / خطsاب قssسم الsصيدلة الssصناعية بsشأن مssد البعثssة الداخليsة للssصيدdنية - ٣٧
ولمssدة سssته ) للمssرة الثالثssة(م ١٣/١١/٢٠١٩ المssدرس المssساعد بالقssسم إعتبssارا مssن -النجssار 

 .أشھر أو المناقشة أيھما أقرب

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المssدرس -مssروة ج1ssل مssصطفى النجssار / مssد البعثssة الداخليssة للssصيدdنية  الموافقssة علssى     
ولمssدة سssته ) للمssرة الثالثssة(م ١٣/١١/٢٠١٩المssساعد بقssسم الssصيدلة الssصناعية إعتبssارا مssن 

 .أشھر أو المناقشة أيھما أقرب

لجنssة الحكssم والمناقssشة الخاصssة برسssالة التقssارير الفرديssة والتقريssر الجمssاعى المقدمssة مssن  - ٣٨
 المعيsدة بقsسم الكيميsاء العsضوية -سsامية مsصطفى محمsد / الماجستير المقدمة من الصيدdنية

 ).كيمياء عضوية صيدلية(الصيدلية لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 والتقريsر الجمsاعى المقدمsة مsن لجنsة الحكsم بعـد ا\ط1ع علـى ماجsاء بالتقsارير الفرديsة
 -سssامية مssصطفى محمssد / والمناقssشة الخاصssة برسssالة الماجssستير المقدمssة مssن الssصيدdنية

كيميsاء (المعيدة بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية 
يدلية وتوصsssية لجنsssة كيميsssاء العsssضوية الsssصالوكsssذلك قsssرار مجلsssس قsssسم ) عsssضوية صsssيدلية

الدراسات العليا بالكلية يوصsى المجلsس بمsنح سsيادتھا درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية 
  ).كيمياء عضوية صيدلية(

 المعيsدة بالقsسم -إسsراء محمsود مsصطفى / خطاب قسم الصيدdنيات بsشأن تعيsين الsصيدdنية - ٣٩
 .فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم

  ـ:القــــــــــــــــــرار

 المعيدة بقسم الsصيدdنيات فsى -إسراء محمود مصطفى / الموافقة على تعيين الصيدdنية
حيsث أن سsيادتھا ملتزمsة بsآداء واجباتھsا الوظيفيsة الsصيدdنيات  وظيفة مsدرس مsساعد بقsسم

ولم تصدر ضدھا أيsة جsزاءات تأديبيsة وأنھsا قsد أدت الsدورات التدريبيsة المطلوبsة للتعيsين فsى 
  .ذات الوظيفة

  

  .ھـذا وقد إنتھى ا\جتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم        

 

      رئيس المجلس                                أمين المجلس                               
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