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  جدول أعمال

لمجلس كلية الصيدلة) ٦٨٦(قم الجلسة ر  

 فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ا*ربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٣م
 

 ، م١٥/٤/٢٠٢٠خ بت666اري) ٦٨٤ (ىرقم666تين ال666سابقتين الجل666س ىمح666ضرالت666صديق عل666ى  .١
  .م٢٧/٤/٢٠٢٠بتاريخ ) ٦٨٥(

 ، م١٥/٤/٢٠٢٠خ بت66اري) ٦٨٤ (ىرقم66تين ال66سابقتين الجل66ستنفي66ذ ق66رارات  م66ذكرة ب66شأن .٢
  .م٢٧/٤/٢٠٢٠بتاريخ ) ٦٨٥(

 

    ـ:ــ  شئــــــون طــــــGب

 .إنشاء وحدة للتعليم اPلكترونى بالكليةمذكرة شئون الطGب بالكلية بشأن  .٣

  

  ـ:Gقات ثقافيــــــةسات عليا وعــ  درا

م66ن  (-فك66رى نھ66ى جم66ال محم66د / نيةالكيمي66اء الدوائي66ة ب66شأن قي66د ال66صيدV خط66اب ق66سم .٤
 ).كيمياء صيدلية طبية(لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية ) الخارج

ناريم6ان / تجميد قي6د ال6صيدVنيةتجديد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن  خطاب قسم .٥
لني666ل درج666ة الماج666ستير ف666ى العل666وم ال666صيدلية ) م666ن الخ666ارج( المقي666دة -ب666اسقط666ب ع

 .م وذلك لرعاية طفل١٩/٤/٢٠٢٠ لمدة عام ثان إعتبارا من )ميكروبيولوجيا ومناعة(

 المقي6دة -نبيلة مينا أرمانيوس /  الصيدVنيةإلغاء قيدبشأن   الصيدلة اPكلينيكيةخطاب قسم .٦
 .وفھا الخاصةر بناءا على طلبھا لظلينيكيةلدبلوم الصيدلة اPك) من الخارج(

الخاص6ة ال6دكتوراه خطاب ق6سم الكيمي6اء الع6ضوية ال6صيدلية ب6شأن ت6سجيل عن6وان رس6الة  .٧
ف6ى لني6ل درج6ة دكت6وراه الفل6سفة ) من الخارج(المقيد  – محمد تاج الدين مغربى/بالصيدلى

 ).كيمياء عضوية صيدلية(العلوم الصيدلية 

أحم6د / شأن تسجيل عنوان رسالة الماج6ستير الخاص6ة بال6صيدلىبالصيدVنيات خطاب قسم  .٨
 المعي6666د بالق6666سم لني6666ل درج6666ة الماج6666ستير ف6666ى العل6666وم ال6666صيدلية – عب6666دالظاھر س6666عدى

 ).صيدVنيات(

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .٩
لني6ل درج6ة الماج6ستير ف6ى ) م6ن الخ6ارج ( المقيدة–إيGنا رأفت زكى / الخاصة بالصيدVنية
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(العلوم الصيدلية 

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .١٠
لنيل درج6ة الماج6ستير ف6ى ) من الخارج( المقيدة –دينا محمود حافظ / الخاصة بالصيدVنية
 ).لوجيا ومناعةميكروبيو(العلوم الصيدلية 

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .١١
لنيل درج6ة الماج6ستير ) من الخارج( المقيدة –  محمدريھام مصطفى/ الخاصة بالصيدVنية
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 
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    ـ٢ـ  

   

لمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة وا .١٢
لنيل درجة الماج6ستير ) من الخارج( المقيدة – أحمد محمد محمد ريم/ الخاصة بالصيدVنية
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .١٣
لني6ل درج6ة الماج6ستير ) م6ن الخ6ارج( المقي6دة –سارة س6امى ح6سين / الخاصة بالصيدVنية
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .١٤
لنيل درج6ة الماج6ستير ) من الخارج( المقيدة –مارتينا عاطف ونجت / الخاصة بالصيدVنية
 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .١٥
لني666ل درج666ة ) م666ن الخ666ارج( المقي666دة –خديج666ة ن666شأت إس666ماعيل / الخاص666ة بال666صيدVنية

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(الماجستير فى العلوم الصيدلية 

وبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير خط66اب ق66سم الميكر .١٦
لني6ل درج6ة الماج6ستير ) م6ن الخ6ارج( المقي6دة –على عبدالحفيظ أحم6د / الخاصة بالصيدلى

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

خط66اب ق66سم الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ب66شأن ت66سجيل عن66وان رس66الة الماج66ستير  .١٧
لنيل درج6ة الماج6ستير ) من الخارج( المقيدة –عبدالرحمن السيد أحمد / الخاصة بالصيدلى

 ).ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية 

نھ6ا / ةال6دكتورا*س6تاذ  ةال6سيدخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب6شأن إعت6ذار  .١٨
 ع66ن الميكروبيولوجي66ا الطبي66ة والمناع66ة ق66سمورئ66يس مجل66س أس66تاذ   - عب66دالحليم عفيف66ى

 الم6سجلة –اjء جG6ل أم6ين / الماج6ستير الخاص6ة بال6صيدVنيةلجنة اPشراف عل6ى رس6الة 
ًنظ6را ) ميكروبيولوجي6ا ومناع6ة(الماج6ستير ف6ى العل6وم ال6صيدلية لنيل درجة ) من الخارج(
 .ضافة مشرف من تخصص أخرPحتياج lل

نھل6ة / ةال6دكتورا*ستاذ  ةالسيدخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن إعتذار  .١٩
الماجستير الخاص6ة القسم عن لجنة اPشراف على رسالة بستاذ  ا* - محمد كامل الشربينى

الماج66ستير ف66ى  لني66ل درج66ة) م66ن الخ66ارج( الم66سجلة – م66روة م66دحت محم66د/ بال66صيدVنية
 وذل666ك *ن الطالب666ة تق666دمت بطل666ب ت666سجيل )ميكروبيولوجي666ا ومناع666ة(العل666وم ال666صيدلية 

 .الموضوع دون عرضه على سيادتھا

 م6درس –أس6ماء محم6ود أحم6د / ةال6دكتورخطاب قسم علم ا*دوية وال6سموم ب6شأن إض6افة  .٢٠
/ ص6ة بال6صيدلى كلي6ة الط6ب إل6ى لجن6ة اPش6راف عل6ى رس6الة الماج6ستير الخا–الباثولوجيا 

ا*دوي6ة ( المعيد بالقسم لنيل درج6ة الماج6ستير ف6ى العل6وم ال6صيدلية –فھمى كيGنى فھمى  
 ).والسموم

 –ح6سام ح6سن عل6ى / ال6دكتورخطاب قسم الصيدلة اPكلينيكية بشأن إض6افة ال6سيد ا*س6تاذ  .٢١
أس66تاذ ورئ666يس مجل66س ق666سم القل66ب وا*وعي666ة الدموي66ة بالمست666شفى الج66امعى إل666ى لجن666ة 

Pالم66سجل -ح66سن عبدالباس66ط ح66سن/ ش66راف عل66ى رس66الة الماج66ستير الخاص66ة بال66صيدلىا 
نظ6را Pعت6ذار ) ص6يدلة إكلينيكي6ة(لنيل درجة الماجستير فى العلوم ال6صيدلية ) من الخارج(

 أستاذ ا*مراض الباطن6ة بالمست6شفى –رى محمود على محمود عش/ الدكتورالسيد ا*ستاذ 
 .اصةالجامعى عن اPشراف Pسباب خ
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/ خطاب قسم الصيدلة اPكلينيكية بشأن تغيير عن6وان رس6الة الماج6ستير الخاص6ة بال6صيدلى .٢٢
لنيل درجة الماجستير ف6ى العل6وم ال6صيدلية ) من الخارج( المسجل -حسن عبدالباسط حسن

 . علما بأن ھذا التغيير جوھرى– )صيدلة إكلينيكية(

 -ال6شيماء أحم6د بك6ر / ةال6دكتورشأن منح ال6سيدة خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية ب .٢٣
  أبح66اثالم66درس بالق66سم أج66ازة كمھم66ة علمي66ة نظ66را لح66صولھا عل66ى منح66ة خاص66ة Pج66راء

 ، ١/٨/٢٠٢٠مابعد الدكتوراه من كلية الطب بجامع6ة أول6م بألماني6ا لم6دة ع6ام إعتب6ارا م6ن 
 .م٣١/٧/٢٠٢٠ تنتھى فى رعاية طفلعلما بأنھا فى أجازة 

 الفردي6ة والتقري6ر الجم6اعى المقدم6ة م6ن لجن6ة الحك6م والمناق6شة الخاص6ة برس6الة التقارير .٢٤
لني66ل ) م66ن الخ66ارج( الم66سجل - يوس66ف آدمأحم66د محم66د / الماج66ستير المقدم66ة م66ن ال66صيدلى

 ). طبيةيةدليصكيمياء (درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية 

 

  ـ:ــ شئــــــون أخرى 

ف6ى وظيف6ة  المعيدة بالقسم - وVء ھمام محمد/ لصيدVنيةبشأن تعيين ا العقاقير خطاب قسم .٢٥
 . بالقسم مساعدمدرس

 المعي6د بالق6سم -أحمد عب6دالفتاح أحم6د ح6سنين / قسم العقاقير بشأن تعيين الصيدلىخطاب  .٢٦
 . بالقسم مساعدفى وظيفة مدرس

 .مـا يستجـــد مـــن أعمـال .٢٧

 

  أمين المجلس                                      

                          

                                              )حسـن رفعـت حسـن. د.أ(                                                                                

    

      

 


