
 

 

 )٢(ملحق 

  

  جدول أعمال

لمجلس كلية الصيدلة) ٦٨٣(قم الجلسة ر  

 فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الث(ثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٧م
 

  .م٢٠/٢/٢٠٢٠خ بتاري) ٦٨٢(رقم قة السابة الجلسمحضر التصديق على  .١

 .م٢٠/٢/٢٠٢٠خ بتاري) ٦٨٢(رقم  قةالساب ةالجلستنفيذ قرارات  كرة بشأنمذ .٢
 

    ـ:ــ  شئــــــون طــــــ(ب

 –سHHمر أحمHHد عبHHدالعال عبدالراضHHى / إعتHHذار الطالبHHةمHHذكرة شHHئون الطHH(ب بالكليHHة بHHشأن  .٣
 الدراسHHHHة عHHHHنم ٢٠١٩/٢٠٢٠للعHHHHام الجHHHHامعى ) Pharm-D(بالفرقHHHHة اPولHHHHى المقيHHHHدة 

م وذلHك لظHروف عائليHة ٢٠١٩/٢٠٢٠لفHصل الدراسHى الثHانى للعHام الجHامعى واSمتحانات ل
 .وإجتماعية خاصة

أحمHد عHاطف / الطالHبة اSكلينيكيHة بHشأن اSلتمHاس المقHدم مHن الHصيدلمذكرة إدارة برنامج  .٤
 )PP-907" (اSكلينيكيHةحركيHة الHدواء " بالمHستوى الخHامس بخHصوص مقHرر -كمال سيد

 .م٢٠١٨/٢٠١٩ الجامعى للعاموذلك للفصل الصيفى 

 . تحديد نسب صرف قيمة إفادات النجاحمذكرة شئون الط(ب بالكلية بشأن .٥
  

  ـ:سات عليا وع(قات ثقافيــــــةــ  درا

المعيHدة  -ن أحمHد حHسين ا إيمH/قيد الصيدeنية ية الصيدلية بشأنتحليلخطاب قسم الكيمياء ال .٦
 .)ية صيدليةكيمياء تحليل(بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

اfء عHHصام / الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تجميHHد قيHHد الHHصيدeنية خطHHاب قHHسم .٧
لنيHHHHل درجHHHHة الماجHHHHستير فHHHHى العلHHHHوم الHHHHصيدلية ) مHHHHن الخHHHHارج( المقيHHHHدة - محمHHHHد نالHHHHدي

 . نظرا لظروفھا الخاصة١/٣/٢٠٢٠لمدة عام إعتبارا من ) ميكروبيولوجيا ومناعة(

حمHد اfء م/  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن إنھاء تجميد قيد الصيدeنيةخطاب قسم .٨
لنيHHHل درجHHHة الماجHHHستير فHHHى العلHHHوم الHHHصيدلية ) مHHHن الخHHHارج( المقيHHHدة - محمHHHود حمHHHدم
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(

إسHHراء / خطHاب قHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHة والمناعHة بHHشأن إنھHاء تجميHد قيHHد الHصيدeنية .٩
لنيHHل درجHHة الماجHHستير فHHى العلHHوم الHHصيدلية ) مHHن الخHHارج( المقيHHدة -عطHHا الكHHريم حHHسن 

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(

لنيHل ) من الخارج( إلغاء قيد الصيادلة المقيدين خطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن .١٠
 -:واfتى أسمائھم) ميكروبيولوجيا ومناعة(درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

   بدور محمد طلعت /الصيدeنية -١

   زينب مھدى صالح/الصيدeنية -٢

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠لعام الجامعى وذلك لعدم سداد الرسوم الدراسية عن ا
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    ـ٢ـ  

  

 تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير الخاصHHة يHHة الHHصيدلية بHHشأنتحليلخطHHاب قHHسم الكيميHHاء ال .١١
يل درجة الماجستير فى العلوم الHصيدلية  المعيدة بالقسم لن– رانيا ممدوح كامل/ بالصيدeنية

 .)ية صيدليةتحليلكيمياء (

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .١٢
eصيدHHHة بالHHHء م/ نيةالخاصfداHHHد محمHHHود حمHHHد– محمHHHارج (ة المقيHHHن الخHHHة ) مHHHل درجHHHلني

 ).اعةميكروبيولوجيا ومن(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .١٣
لنيHHل درجHHة الماجHHستير فHHى ) مHHن الخHHارج( المقيHHدة – اfء جHH(ل أمHHين/ الخاصHHة بالHHصيدeنية

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

ن رسHHالة الماجHHستير خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوا .١٤
eارج (ة المقيد–أمنية مصطفى بركات / نيةالخاصة بالصيدHن الخHستير ) مHة الماجHل درجHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .١٥
eارج (ةالمقيد – السعودى دإس(م محم/ نيةالخاصة بالصيدHستير ) من الخHة الماجHل درجHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .١٦
eصيدHHHة بالHHHا / نيةالخاصHHHسن عطHHHراء حHHHريمإسHHHد– الكHHHارج (ة المقيHHHن الخHHHة ) مHHHل درجHHHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(ية الماجستير فى العلوم الصيدل

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .١٧
eصيدHHة بالHHسميع/ نيةالخاصHHدهللا عبدالHHشيماء عبHHد– الHHارج (ة المقيHHن الخHHة ) مHHل درجHHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا .١٨
eى/ نيةالخاصة بالصيدHد– جاكلين جميل موسHارج (ة المقيHن الخHستير ) مHة الماجHل درجHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .١٩
لنيل درجHة الماجHستير فHى ) من الخارج (ة المقيد– أشرف محمددعاء / نيةصيدeالخاصة بال

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .٢٠
eستير لنيل درجة ) من الخارج (ة المقيد– سلمى خالد عبدالمعطى/ نيةالخاصة بالصيدHالماج

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .٢١
eى ) من الخارج (ة المقيد– علياء محمد طاھر/ نيةالخاصة بالصيدHستير فHة الماجHل درجHلني
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

 الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير خطHHاب قHHسم .٢٢
eارج (ة المقيد– فاطمة الزھراء سعيد عبدالرسول/ نيةالخاصة بالصيدHن الخHة ) مHل درجHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

٢٣. HHسم الميكروبيولوجيHHاب قHHستير خطHHالة الماجHHوان رسHHسجيل عنHHشأن تHHة بHHة والمناعHHا الطبي
eصيدHHة بالHHسين / نيةالخاصHHراء  حHHة الزھHHدفاطمHHد– محمHHارج (ة المقيHHن الخHHة ) مHHل درجHHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

  



  

    ـ٣ـ  

 

الماجHHستير خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة  .٢٤
eصيدHHة بالHHدالمعز  / نيةالخاصHHدالعظيم عبHHرمين عبHHد–نيHHارج (ة المقيHHن الخHHة ) مHHل درجHHلني

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير خطHHاب .٢٥
لنيHHل درجHHة الماجHHستير فHHى ) مHHن الخHHارج(د  المقيHH–أحمHHد محمHHود ريHHان / الخاصHHة بالHHصيدلى
 .)ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن تHHسجيل عنHHوان رسHHالة الماجHHستير  .٢٦
لنيHل درجHة الماجHستير ) من الخارج( المقيد – حسانين محمد خالد حمدم/ الخاصة بالصيدلى

 ).بيولوجيا ومناعةميكرو(فى العلوم الصيدلية 

/ نيةبشأن تسجيل عنHوان رسHالة الماجHستير الخاصHة بالHصيدeالكيمياء الحيوية خطاب قسم  .٢٧
لنيHHل درجHHة الماجHHستير فHHى العلHHوم الHHصيدلية ) مHHن الخHHارج (ة المقيHHد–  محمHHدنيHHرة عبHHدهللا

 ).حيويةكيمياء (

/ ىة بالHHصيدلبHشأن تHسجيل عنHوان رسHHالة الماجHستير الخاصHالكيميHاء الحيويHHة خطHاب قHسم  .٢٨
لنيل درجHة الماجHستير فHى العلHوم الHصيدلية ) من الخارج( المقيد – فنجرى محمد حسنأحمد

الرومHاتيزم أسHتاذ  -سHمر حHسانين جمعHه / ة الHدكتورةالHسيدوكHذلك إضHافة  )كيمياء حيويHة(
 . بسيادتهوالتأھيل المساعد إلى لجنة اSشراف على رسالة الماجستير الخاصة

مHدرس  –خالHد أبHوبكر علHى / الHدكتور إضHافة الHسيد بHشأن كلينيكيHةاS ةصيدل الHخطاب قHسم .٢٩
طHHب المنHHاطق الحHHارة والجھHHاز الھHHضمى بالمستHHشفى الجHHامعى بأسHHيوط إلHHى لجنHHة اSشHHراف 

 ) مHن الخHارج(المHسجل  -فHرج عبدالحميHد فHرج / ىعلى رسHالة الماجHستير الخاصHة بالHصيدل
 ).ة إكلينيكيةدلصي(لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 – عHHصام الHHدين رشHHاد عثمHHان/ الHHدكتورخطHHاب قHHسم الكيميHHاء الحيويHHة بHHشأن إضHHافة الHHسيد  .٣٠
بالمستHHشفى الجHHامعى بأسHHيوط إلHHى لجنHHة اSشHHراف علHHى أسHHتاذ النHHساء والتوليHHد المHHساعد 

 لنيHل درجHة) مHن الخHارج(المقيHد  - خالHد محمHد حHسن/ ى الخاصHة بالHصيدلالHدكتوراهرسالة 
 .)كيمياء حيوية(فى العلوم الصيدلية فلسفة ال دكتوراه

خالHد أبوزيHد / الHدكتور  اPسHتاذالHسيد إضHافة خطاب قسم الكيمياء العHضوية الHصيدلية بHشأن .٣١
 جامعHHة عHHين شHHمس وعميHHد كليHHة – كليHHة الHHصيدلة –الكيميHHاء الHHصيدلية  أسHHتاذ –محمHHد 

 - محمHد كمHال سHيد /ى الخاصHة بالHصيدلالHدكتوراهإلى لجنHة اSشHراف علHى رسHالة السادات 
كيميHاء عHضوية (لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلHوم الHصيدلية  المدرس المساعد بالقسم

 ).صيدلية

الخاصHHة الماجHHستير تغييHHر عنHHوان رسHHالة  بHHشأنالكيميHHاء العHHضوية الHHصيدلية خطHHاب قHHسم  .٣٢
العلHوم فHى الماجHستير لنيHل درجHة ) مHن الخHارج( المسجلة -نج(ء محمد كامل / بالصيدeنية
 . علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى– )صيدليةعضوية كيمياء (الصيدلية 

أسHHماء / الخاصHHة بالHHصيدeنيةالماجHHستير تغييHHر عنHHوان رسHHالة  بHHشأنالعقHHاقير خطHHاب قHHسم  .٣٣
فHHHى العلHHHوم الHHHصيدلية الماجHHHستير لنيHHHل درجHHHة ) مHHHن الخHHHارج( المHHHسجلة -مHHHصطفى محمHHHد 

 . جوھرى علما بأن ھذا التغيير غير– )عقاقير(

فھHHد محمHHد / ىالخاصHHة بالHHصيدل الHHدكتوراهتغييHHر عنHHوان رسHHالة  بHHشأنالعقHHاقير خطHHاب قHHسم  .٣٤
 – )عقHاقير(فHى العلHوم الHصيدلية الفلHسفة  دكتوراهلنيل درجة ) من الخارج( المسجل -أمين 

 .علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى

  



  

    ـ٤ـ  

 

 رسHHالة فحHHص وتقيHHيمتHHشكيل لجنHHة خطHHاب قHHسم الميكروبيولوجيHHا الطبيHHة والمناعHHة بHHشأن  .٣٥
لنيHل درجHة ) مHن الخHارج( المHسجلة - مHروة عبHدالمعز سHيد /الخاصة بالHصيدeنية الدكتوراه
 .  )ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية الفلسفة  دكتوراه

 المHHدرس المHHساعد - محHHروس محمHHدمHHروة / لHHصيدeنيةسHHفر ابHHشأن العقHHاقير خطHHاب قHHسم  .٣٦
 لتنفيHذ البعثHة الخارجيHة لمHدة أربHع سHنوات إعتبHارا  يات المتحHدة اPمريكيHةإلى الوeبالقسم 

 . من تاريخ السفر

مHروة جH(ل مHصطفى / خطاب قسم الصيدلة الصناعية بHشأن مHد البعثHة الداخليHة للHصيدeنية .٣٧
ولمHدة سHته ) للمرة الثالثHة(م ١٣/١١/٢٠١٩ المدرس المساعد بالقسم إعتبارا من -النجار 

  .مناقشة أيھما أقربأشھر أو ال

التقHHارير الفرديHHة والتقريHHر الجمHHاعى المقدمHHة مHHن لجنHHة الحكHHم والمناقHHشة الخاصHHة برسHHالة  .٣٨
الكيمياء العضوية بقسم المعيدة  -سامية مصطفى محمد / نية المقدمة من الصيدeالماجستير
 ).كيمياء عضوية صيدلية(فى العلوم الصيدلية الماجستير لنيل درجة الصيدلية 

 

  ـ: شئــــــون أخرى ــ

بالقHسم  المعيHدة -إسراء محمHود مHصطفى /  بشأن تعيين الصيدeنية الصيدeنياتخطاب قسم .٣٩
 . بالقسم مساعدفى وظيفة مدرس

 .مـا يستجـــد مـــن أعمـال .٤٠

 

  أمين المجلس                                  

                          

                                              )حسـن رفعـت حسـن. د.أ   (                                                                  

    

      

 


