
      

 

 محضــــــــــــر 

 ( 697م )جتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـإ

  م1220/ 02/1المنعقدة بتاريخ 

 

يوم         الكلية  مجلس  الساعة  20/1/2021لموافق  ا  األربعاء إجتمـع  تمام  فى  ة عشر حادية  الم 

)   ا  صباح رقم  الكلية  697بجلسته  مجلس  بمقر  الدكتور/  (  األستاذ  السيد  محمبرئاسة  د  ـأحمـد 

 :ـ عميد الكلية وعضوية كل من –عبدالمولى 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة          محمود البدرى عبدالمطلب /األستاذ الدكتور .1

 الدراسات العليا والبحوث  وكيـل الكلية لشئـون      ـح        ـان نبيــل فتي ــ جيه /األستاذ الدكتورة .2

 المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم          شاكر عبدالرحمن مهران  /األستاذ الدكتور .3

 المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة     عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ /   ،،   ،،         .4

 التحليلية الصيدلية  رئيس مجلس قسم الكيمياء            حســـن رفعــت حســن   /   ،،   ،،          .5

حسن  /الدكتورسيد  ال .6 توفيق  محمد  الصيدلة                هشام  قسم  مجلس  رئيس  بأعمال    القائم 

 الصناعية 

 ة على قسم الميكروبيولوجيا والمناعالمشرف               محمد أحمد المختار محمود  /  ،،        ،،   .7

 القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء     حجـــاج حســـن محمـد    /    ،،         ،،   .8

   العضوية الصيدلية  

 ر ــالعقاقيال رئيس مجلس قسم ــم بأعمــالقائ ة/ سعاد عبداللطيف حسن   الدكتور ةالسيد .9

ــ أست  إيمان مصطفى سامى  /األستاذ الدكتورة. 10    رغـــــة المتفـــــدلة الصناعيــــاذ الصيـــ

ــ           فاتن مصطفى درويش /   ،،       ،،     . 11  رغ ــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـف ــــأست

ــ أستــــــ  طارق أبوالفضل محمد  األستاذ الدكتور/ .12 ــ ــــ    ةــــالدوائيــــاء ــــــــــــاذ الكيمي

ــ   إيهــاب أحمـد فـــؤاد /   ،،       ،، .     13 ــ الصيدالنيـــاذ ــــأست ــ ـ ــ  رغ ــــــــالمتـف  ـاتـ

 أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة   نهــى ناهــض عطية          /األستاذ الدكتورة .14

 ـات ــ ـ ـــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــأست   إكرامى عبدالرحيم خليل /األستاذ الدكتور.15

 المساعد  الكيمياء العضوية الصيدليةأستاذ   بهاء جمال الدين محمدسيد الدكتور/  . ال16

   الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــةدرس ـــــــم        خليل سحر بدر حسنسيدة الدكتورة/  ال. 17

 صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط .األستاذ الدكتور / عالء عرفـات خليفه            نقيــــــــــــب 18

 

 -كل من:  عن الحضورإعتذر وقد 

 ــم الصيدالنيــــــــات ــ ـــس قســس مجلـــرئيــ        مهــا عبدالعظيم حسن    ألستاذ الدكتورة/ ا .1

 ـة المتفــــــرغـالصناعيــأستــــــــــاذ الصيـدلة             سيـــد محمـــد أحمــــد األستاذ الدكتور/ .2

 المتفــــــرغ الدوائيــةأستــــــــــاذ الكيميــــاء         فرغلى عبدالحميد عمر     /      ،،       ،،       .3

 

 

   

(4م ) ــق رقــملح أمانـــة مجلـــس الكليـــــة   AU-PHA- SFC-15-04 
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 ة المتفرغ ـ ة الصيدليـاذ الكيمياء التحليليـأست     حريــة عبدالمجيد محمد ألستاذ الدكتورة/ ا .4

ــ  إنعــام يونـــس بخيــت  /      ،،       ،،       .5  رغ ــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـف ــــأست

 المتفرغ  اذ الكيمياء العضوية الصيدلية ــــأست        ساميــة جـــالل أحمد      /      ،،       ،،       .6

 -كل من: عن الحضور تغيب وقد     

 رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة           األستاذ الدكتور/ محمد محمود عبداللطيف   .1

 ( UP Pharmaرئيس مجلس إدارة شركة )          محمد عــادل الطحالوى        /سيد الدكتورال .2

 

المجلس        إنعقـاد  لصحة  الالزم  القانونى  العـدد  الدكتور/    -ولتكامل  األستاذ  السيد  أحمـد قدم 

عبدالمولىـمحم الكلية    -  د  المجلسعميد  الميالد   ورئيس  وعيد  الجديد  الميالدى  بالعام  التهنئة 

 . المجيد أعاده هللا على الجميع بالخير والبركات

 -كال من: كما هنأ

 مدرس العقاقير  -مصطفى محمد كمال   ة/ نسمةالدكتور ةسيدال -1

   الصيدالنيات مدرس  -شريهان فرغلى جاد  ة/ الدكتور ةسيدال -2

 الصيدالنيات مدرس المساعد بقسم ال -عبدالمحسن  الصيدلى/ خالد أبوالفتوح سيد ال -3

 للفوز بجوائز جامعة أسيوط كأفضل رسالة دكتوراه وأفضل رسالة ماجستير.

أستاذ الصيـدلة الصناعيـة    -محروس عثمان أحمد    ألستاذ الدكتور/ لسيد الكما قدم الشكر  

 . عضوية سيادته بالمجلس إلنتهاء فترة المتفرغ

بالسيد    رحب  الدكتور/كما  أحمد    األستاذ  محمد  المتـفرغ  -سيد  الصناعية  الصيـدلة    أستاذ 

 . الصيـدلة الصناعية إلنضمام سيادته لعضوية المجلس كأقدم أساتذة قسم

 

 -بدأت مناقشة جدول األعمال التالى: ثم 

م ، 21/12/2020خ  بتـاري(  695)  ىرقمـتين السـابقتين  الجلسـ  ىعلى محضرعلى  التصديق   -1

 .م30/12/2020( بتاريخ  696)

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 .  تم التصديق

م ، 21/12/2020خ  بتـاري(  695)  ىرقمـتين  السـابقتين  تنفيـذ قـرارات الجلسـبشـأن  مذكرة    -2

 .م30/12/2020( بتاريخ  696)

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 .أحيط المجلس علما  وتم تنفيذ القرارات

المقيـدة   –الطالبـة/ ماريـا أشـرف ميخائيـل ببـاوى    إعتـذار  شئون الطالب بالكلية بشـأن  مذكرة -3

عــن الدراســة واإلمتحانــات  م2020/2021( للعــام الجــامعى Pharm Dبالفرقــة األولــى )

وذلـ  نظـرا  لـورود أسـمها متـأخرا   م2020/2021لعام الجـامعى للفصل الدراسى األول عن ا

م علــى أن يــتم تحويلهــا إلــى 28/12/2020مــن مكتــب التنســيق الرئيســى بالقــاهرة بتــاريخ 

 .م2020/2021للعام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى  برنامج الصيدلة اإلكلينيكية إعتبارا من  
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 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيـدة بالفرقـة األولـى   –الطالبة/ ماريا أشـرف ميخائيـل ببـاوى    إعتذار  الموافقة على

(Pharm D للعــام الجــامعى )عــن الدراســة واإلمتحانــات للفصــل الدراســى  م2020/2021

وذل  نظرا  لورود أسمها متأخرا  من مكتـب التنسـيق   م2020/2021لعام الجامعى  األول عن ا

ــاريخ  ــاهرة بت ــى بالق ــيدلة 28/12/2020الرئيس ــامج الص ــى برن ــا إل ــتم تحويله ــى أن ي م عل

 .م2020/2021للعام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى  بداية  اإلكلينيكية إعتبارا من  

المقيـدة بالفرقـة   –الطالبة/ تيسير بدوى عبدالظاهر    إعتذار  بشأنمذكرة شئون الطالب بالكلية   -4

ــى ) ــام الجــامعى Pharm Dاألول ــات للفصــل  م2020/2021( للع عــن الدراســة واإلمتحان

وذل  نظرا  لورود أسمها متأخرا  من مكتـب   م2020/2021لعام الجامعى  الدراسى األول عن ا

تحويلها إلى برنامج الصـيدلة م على أن يتم  14/12/2020التنسيق الرئيسى بالقاهرة بتاريخ  

 .م2020/2021للعام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى  اإلكلينيكية إعتبارا من  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ــى ــة عل ــذار الموافق ــدالظاهر  إعت ــدوى عب ــة/ تيســير ب ــى  –الطالب ــة األول ــدة بالفرق المقي

(Pharm D للعــام الجــامعى )عــن الدراســة واإلمتحانــات للفصــل الدراســى  م2020/2021

وذل  نظرا  لورود أسمها متأخرا  من مكتـب التنسـيق   م2020/2021لعام الجامعى  األول عن ا

ــاريخ  ــاهرة بت ــى بالق ــيدلة 14/12/2020الرئيس ــامج الص ــى برن ــا إل ــتم تحويله ــى أن ي م عل

 .م2020/2021  للعام الجامعىالفصل الدراسى الثانى    بداية  اإلكلينيكية إعتبارا من

المقيـدة بالفرقـة  –الطالبة/ سهيلة محمد كامل رشاد  إعتذارمذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن  -5

ــى ) ــام الجــامعى Pharm Dاألول ــات للفصــل  م2020/2021( للع عــن الدراســة واإلمتحان

وذل  نظرا  لورود أسمها متأخرا  من مكتـب   م2020/2021لعام الجامعى  الدراسى األول عن ا

إعتبارا مـن   الطالبة بالدراسةم على أن تبدأ  20/12/2020التنسيق الرئيسى بالقاهرة بتاريخ  

  م.2020/2021للعام الجامعى  لفصل الدراسى الثانى  ابداية  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

المقيــدة بالفرقــة األولــى  –رشــاد إعتــذار الطالبــة/ ســهيلة محمــد كامــل الموافقــة علــى 

(Pharm D للعــام الجــامعى )م عــن الدراســة واإلمتحانــات للفصــل الدراســى 2020/2021

م وذل  نظرا  لورود أسمها متأخرا  من مكتـب التنسـيق 2020/2021األول عن العام الجامعى  

 بدايـة مـنإعتبـارا الطالبـة بالدراسـة م على أن تبـدأ  20/12/2020الرئيسى بالقاهرة بتاريخ  

 .م2020/2021الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  

 -إدارة الدراسات العليا بشأن جداول األمتحانات المقرحة الخاصة لكل من:مذكرة  -6

 .م )ساعات معتمدة(2021درجة الدكتوراه )مقررات خاصة( دور فبراير  ▪

 .معتمدة(م )ساعات  2021درجة ماجستير )مقررات عامة( دور فبراير  ▪

 .الدبلومات )ساعات معتمدة( ▪

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 -جداول األمتحانات المقرحة الخاصة الخاصة لكل من:الموافقة على  

 م )ساعات معتمدة(.2021درجة الدكتوراه )مقررات خاصة( دور فبراير  ▪

 م )ساعات معتمدة(2021درجة ماجستير )مقررات عامة( دور فبراير  ▪
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 .الدبلومات )ساعات معتمدة( ▪

 

لى/ أحمـد عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصـيدبشأن تسجيل    الكيمياء الحيويةقسم  خطاب   -7

لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء  قيدالمالمعيد بالقسم و –عبدالحميد محمد  

 -بعنوان:  (حيوية

 في المرضى    15-وعامل النمو والتمايز  7-" دور االنزيم المتربط بالغشاء والناقل لالسيل

 "19-المصابين بكوفيد   

"Role of membrane bound O-acyltransferase domain-containing-7  

   and growth differntiaition factor-15 in pateints infected with  

   COVID-19" 

 -بإشراف كل من:

 عبد الرحيم محمد عبد الحفيظالسيد األستاذ الدكتور/   -1

   كلية الطب –الطبية  أستاذ الكيمياء الحيوية 

 كلية الصيدلة –والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية 

 منال احمد محمد مندوراألستاذ الدكتورة/  ةالسيد -2

 كلية الطب – الطبية  أستاذ الكيمياء الحيوية   

 ايمان مجدى محمدالسيدة الدكتورة/  -3

 كلية الطب –  مدرس الكيمياء الحيوية الطبية            

 السيد الدكتور/ مروان نصر الدين محمد -4

 الجامعىالمستشفى    -مدرس األمراض الصدرية      

 القــــــــــــــــــرار:ـ

لى/ أحمـد عبدالحميـد عنـوان رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدتسـجيل  الموافقة علـى  

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية   قيـدالموالكيمياء الحيويـة  المعيد بقسم    –محمد   

 .وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا  )كيمياء حيوية(  

خطــاب قســم الكيميــاء الحيويــة بشــأن تســجيل عنــوان رســالة الماجســتير الخاصــة بالصــيدلى/  -8

)كيمياء المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية    –محمود أحمد محمود  

 -بعنوان:  (حيوية

 " تأثير تثبيط الرنا الطويل الغير مشفر على تقدم تعفن الدم" 

"Effect of downregulation of long non-coding RNAs (LNCRNAs)  

  on sepsis progression" 

 -بإشراف كل من:

 وسامه محمد            أمانى أستاذ الدكتورة/ السيدة األ -1

 كلية الطب  -  الكيمياء الحيوية الطبيةستاذ  أ                        

 السيدة الدكتورة /ايات عبد الرحمن سيد  -2

كلية الطب -المساعد   الكيمياء الحيوية الطبية ستاذأ    

 محمد            السيدة الدكتورة / سارة عبد الرحيم  -3 

 كلية الطب   - الكيمياء الحيوية الطبية  مدرس         

 القــــــــــــــــــرار:ـ
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تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى/ محمود أحمـد محمـود الموافقة على  

( وبإشـراف المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصـيدلية )كيميـاء حيويـة  –

 .المذكور سابقا  اللجنة المذكورة والعنوان  

 

تسـجيل عنـوان رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/ بشـأن  الكيمياء الحيويـةقسم  خطاب   -9

المقيـدة )مـن الخـارج( لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية   –إسراء عبـدالغنى سـيد  

 -بعنوان:  ()كيمياء حيوية

"تأثيرات وقائية بفعل السيسـتايين المؤسـتل وكـذل  بيبتيـدات مؤسـتلة علـى نسـيج الكبـد فـى 

 الفئران المحملة بجرعات زائدة من الحديد" 

"prophylactive effects of N-acetyl cysteine and acetylated peptides on  

  hepatic tissue of iron overloaded rats" 

 -بإشراف كل من:

 حمد يس نصار أالسيد األستاذ الدكتور/  -1    

   المتفرغ الطبية  أستاذ الكيمياء الحيوية    

 حناراندا ثمير  /ةالدكتور  ةالسيد -2      

 مدرس الكيمياء الحيوية الطبية      

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تسجيل عنوان رسالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/ إسـراء عبـدالغنى   الموافقة على

 (المقيـدة )مـن الخـارج( لنيـل درجــة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء حيويــة –سـيد 

 وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا .

نية/ أيـة عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالتسجيل  بشأن    الدوائيةالكيمياء  قسم  خطاب   -10

لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصـيدلية )كيميـاء   قيدةالمالمعيدة بالقسم و  –ممدوح سليمان  

 -( بعنوان:دوائية

الفاعلية البيولوجية ودراسة النمذجة الجزيئية لمشتقات جديدة مـن البيبـرازين تشييد وتقدير  "

 "  ذات فاعلية محتملة ضد مرض الزهايمر

"Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of  

  novel piperazine derivatives as potential Anti-Alzheimer,s agents" 

 -بإشراف كل من:

             فرغلى عبدالحميد عمرالسيد األستاذ الدكتور/  -1

   المتفرغ  الدوائيةأستاذ الكيمياء    

 هند أبوالمجد عبدالمنعمالسيدة الدكتورة/  -2

 الدوائيةمدرس الكيمياء                 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 بالصيدالنية/ أية ممدوح سـليمان تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصةعلى موافقة  ال

والمقيدة لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء   الكيمياء الدوائيةالمعيدة بقسم    -

       .( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا  دوائية
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المـدرس  –خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن إيقـاف قيـد الصـيدالنية/ أميـرة عـاطف شـريف  -11

المساعد بالقسم والمقيدة لنيل درجة دكتـوراه الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء دوائيـة( 

 وذل  لحصولها على بعثة دراسية إلى ألمانيا ضمن الخطة الخمسية للبعثات.

 

 

   القــــــــــــــــــرار:ـ

المـدرس المسـاعد بقسـم  –إيقاف قيـد الصـيدالنية/ أميـرة عـاطف شـريف على الموافقة  

والمقيدة لنيل درجة دكتوراه الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء دوائيـة( الكيمياء الدوائية  

 ت.وذل  لحصولها على بعثة دراسية إلى ألمانيا ضمن الخطة الخمسية للبعثا

المقيـد   –خطاب قسم الصـيدلة اإلكلينيكيـة بشـأن إعتـذار الصـيدلى/ محمـود محمـد عبـدالمنعم   -12

اإلختيـار  –بدبلوم الصيدلة اإلكلينيكية عن دخول اإلمتحانات دور نـوفمبر )الصـيدلة السـريرية 

 المعلومات الدوائية( وذل  لظروف صحية )اشتباه كورونا(. –الدوائى األمثل  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ــد بــدبلوم الصــيدلة  –إعتــذار الصــيدلى/ محمــود محمــد عبــدالمنعم الموافقــة علــى  المقي

 –اإلختيار الدوائى األمثـل    –اإلكلينيكية عن دخول اإلمتحانات دور نوفمبر )الصيدلة السريرية  

  الدوائية( وذل  لظروف صحية )اشتباه كورونا(.المعلومات  

اقشـة علـى رسـالة الماجسـتير خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن تشـكيل لجنـة الحكـم والمن -13

ــدالرحمن  ــد عب ــة محم ــم –الخاصــة بالصــيدالنية/ هال ــدة بالقس ــجلة المعي ــة  والمس ــل درج لني

 -على النحو التالى:  الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية(

 خارجيا (ممتحنا   )                       محمود محمد عمر حسن السيد الدكتور/  -1

   جامعة دراية – كلية الصيدلة  -المساعد  أستاذ الصيدالنيات       

 (يا  )ممتحنا  داخل                         السيد الدكتور/ هشام محمد توفيق  -2

   صناعيةالصيدلة القسم  والقائم بأعمال رئيس مجلس األستاذ المساعد                       

 أسيوط  جامعة – كلية الصيدلة 

          )مشرفا (             على عبدالظاهر عبدالرحمنالسيد األستاذ الدكتور/   -3

 أسيوط  جامعة – كلية الصيدلة  -  المتفرغ  صناعيةأستاذ الصيدلة ال                  

 )مشرفا (                  السيد األستاذ الدكتور/ سيد محمد أحمد  -4

 أسيوط  جامعة – كلية الصيدلة  -  المتفرغ  صناعيةأستاذ الصيدلة ال                  

 )مشرفا (                           محروس عثمان أحمد السيد األستاذ الدكتور/  -5

 أسيوط  جامعة – كلية الصيدلة  -المتفرغ    صناعيةالصيدلة الأستاذ        

وألقـت بحثـا  مـن ( حلقة نقاشية على موضوع الرسـالة  2بعمل عدد )  قد قامت  علما بأن الطالبة

والرسـالة  جامعـة أسـيوط –لكليـة الصـيدلة  فى مـؤتمر العلـوم الصـيدلية الثـانى عشـر  الرسالة

 .صالحة للعرض على لجنة الحكم والمناقشة

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ت 
صو

ب
حد 

وا
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رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على  الموافقة على  

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم  الصيدلة الصـناعية المعيدة بقسم –هالة محمد عبدالرحمن 

 .وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا    الصيدلية )صيدلة صناعية(

 

 

 

والمناقشـة علـى  تعديل تشكيل لجنة الحكـم  بشأنخطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   -14

لنيـل المسـجلة )مـن الخـارج(   –نية/ رانيا عبدالعظيم توفيق  الخاصة بالصيدالالدكتوراه    رسالة

وذلـ  نظـرا  للظـروف   (ميكروبيولوجيـا ومناعـةفى العلـوم الصـيدلية )دكتوراه الفلسفة  درجة  

أســتاذ الميكروبيولوجيــا –الطارئــة للســيد االســتاذ الــدكتور/ حــازم أحمــد عبــدالوهاب الصــحية 

 على النحو التالى:ـلتكون  المنيا كمحكم خارجى   جامعة –  الطبالمتفرغ بكلية  والمناعة  

 )ممتحنا  خارجيا (          السيد األستاذ الدكتور/ محمود شكرى محمود -1

 المتفرغ    الميكروبيولوجيا والمناعةأستاذ    

 جامعة المنيا –كلية الطب     

ممتحنــــا  )                     محمد مصطفى أمين            السيد الدكتور/ -2

 (خارجيا  

 أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة المساعد      

 جامعة أسوان –كلية الطب       

 )مشرفا (         الدكتورة/ إحسان عبدالصبور حسنالسيدة األستاذ   -3

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ  

 جامعة أسيوط –كلية الطب     

 )مشرفا (                      السيد األستاذ الدكتور/ محمد سعد بدارى -4

 جامعة أسيوط –كلية الطب   -أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    

وقامـت بنشـر بحـى فـى المجلـة المصـرية  علميـةبعمـل ثـالث حلقـات  علما بأن الطالبـة قامـت

 للمناعة.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة علــى رســالة الــدكتوراه الخاصــة  تعــديلالموافقــة علــى 

الخارج( لنيل درجة دكتـوراه الفلسـفة فـى المسجلة )من  -بالصيدالنية/ رانيا عبدالعظيم توفيق 

وذل  لظروف صحية طارئة خاصـة بالسـيد األسـتاذ   )العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة

 –كليـة الطـب  -المتفـرغ  أسـتاذ الميكروبيولوجيـا والمناعـة  -الدكتور/ حازم أحمد عبدالوهاب  

 اللجنة المذكورة سابقا .  وبإشرافجامعة المنيا ) كمحكم خارجى( عضو التشكيل السابق  

إضافة السيدة الدكتورة/ ريهـام محمـد عبـدالمنعم   بشأنخطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة   -15

إلى لجنة اإلشراف على رسـالة   المستشفى الجامعى  –مدرس األمراض الصدرية     –المرشدى  

المعيد بالقسم لنيل درجة الماجستير   –الماجستير الخاصة بالصيدلى/ عالء محمد على الصغير  

فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( حيى أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف ثالـى 

 -إلشراف كالتالى:لتصبح لجنة ا  لزوم تجميع العينات الخاصة بالجزء العملى للرسالة

 السيد الدكتور/ محمد أحمد المختار محمود   -1

 كلية الطب   –  أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد           

حد 
وا

ت 
صو

ب
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 كلية الصيدلة   -والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة           

 السيدة الدكتورة/ إحسان محمد وجيه -2

 كلية الصيدلة   –مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة                

 السيدة الدكتورة/ ريهام محمد عبدالمنعم المرشدى  -3

 المستشفى الجامعى  -مدرس األمراض الصدرية                         

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

مــدرس   –الموافقـة علــى إضــافة الســيدة الــدكتورة/ ريهـام محمــد عبــدالمنعم المرشــدى 

إلى لجنة اإلشراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة   المستشفى الجامعى  -األمراض الصدرية  

لنيـل درجـة الميكروبيولوجيـا والمناعـة المعيـد بقسـم  –بالصيدلى/ عالء محمـد علـى الصـغير 

العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( حيـى أن النقطـة البحثيـة تحتـاج إلـى الماجستير فى 

وبإشـراف اللجنـة المـذكورة   مشرف ثالى لزوم تجميع العينات الخاصة بالجزء العملى للرسالة

 .  سابقا  

إضـافة السـيدة الـدكتورة/ دعـاء محمـد  بشـأنخطاب قسـم الميكروبيولوجيـا الطبيـة والمناعـة  -16

إلى لجنة اإلشراف على رسـالة المستشفى الجامعى  بس األمراض الصدرية  مدر   –مجدى عيد  

لنيـل درجـة  )مـن الخـارج(المقيـدة    –الماجستير الخاصة بالصيدالنية/ سلمى خالد عبـدالعاطى  

الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذل  حتى يتسنى له  تجميـع عينـات 

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:من مرضى القسم  

    شعبان هاشم أحمدالدكتور/ ستاذ  األالسيد   -1

   المتفرغأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة          

 نهلة محمد كامل الشربينىالدكتورة/  األستاذ السيدة  -2

 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة             

 حية فتحى عبدالحميدورالسيدة الدكتورة/   -3

 والمناعة    الطبية  مدرس الميكروبيولوجيا               

 دعاء محمد مجدى عيد  السيدة الدكتورة/   -4

   المستشفى الجامعى  –مدرس األمراض الصدرية                           

 القــــــــــــــــــرار:ـ

مــدرس األمــراض   –لموافقــة علــى إضــافة الســيدة الــدكتورة/ دعــاء محمــد مجــدى عيــد ا       

إلى لجنة اإلشراف على رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/ بالمستشفى الجامعى  الصدرية  

لنيــل درجــة الماجسـتير فــى العلــوم الصــيدلية  )مـن الخــارج(المقيــدة  –سـلمى خالــد عبــدالعاطى 

وبإشـراف   )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذلـ  حتـى يتسـنى لـه  تجميـع عينـات مـن مرضـى القسـم

   سابقا .للجنة المذكورة ا

إضـافة السـيدة األسـتاذ الـدكتورة/ عـزة  بشـأنخطاب قسم الميكروبيولوجيـا الطبيـة والمناعـة  -17

مستشفى األطفال الجامعى إلى لجنة اإلشراف على رسـالة   –أستاذ طب األطفال    –أحمد الطيب  

ــيد  ــتير الخاصــة بالصــيدلى/ عاصــم ســعيد الس ــد  –الماجس ــارج(المقي ــن الخ ــة  )م ــل درج لني

الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وذل  حتى يتسنى له  تجميـع عينـات   الماجستير فى العلوم

   -من مرضى القسم لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:

 أحمد صادق أحمدالدكتور/ ستاذ  ألاالسيد   -1
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 المتفرغأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة                  

 الطيبعزة أحمد الدكتورة/ األستاذ  السيدة  -2

 مستشفى االطفال الجامعى –طب األطفال  أستاذ              

 إبراهيمماجى عبدهللا  السيدة الدكتورة/   -3

   المساعد  الميكروبيولوجيا والمناعة  أستاذ                

  علياء محمود على أحمد غندورالسيدة الدكتورة/   -4

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةمدرس                          

 
 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –أستاذ طب األطفـال  –الموافقة على إضافة السيدة األستاذ الدكتورة/ عزة أحمد الطيب  

مستشفى األطفـال الجـامعى إلـى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدلى/ 

ــد  –عاصــم ســعيد الســيد  ــوم الصــيدلية ل )مــن الخــارج(المقي ــى العل ــل درجــة الماجســتير ف ني

)ميكروبيولوجيا ومناعة( وذل  حتى يتسنى لـه  تجميـع عينـات مـن مرضـى القسـم وبإشـراف 

 اللجنة المذكورة سابقا .  

مـدرس  -إضافة السيدة الدكتورة/ سارة عبد الرحيم محمد    بشأنالحيوية    الكيمياءخطاب قسم   -18

الحيوية الطبية إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصـيدلى/ محمـود   الكيمياء

لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيويـة( )من الخارج( المقيد  -أحمد محمود 

   -ة اإلشراف كالتالى:لتصبح لجن  الحاجة البحى إلى سيادته

 أمانى أوسامه محمد  /ة الدكتوراألستاذ  ةالسيد  -1

 الكيمياء الحيوية الطبية  أستاذ                           

 أيات عبدالرحمن سيد / الدكتورة السيدة  -2

 الكيمياء الحيوية الطبية المساعد  أستاذ                           

   سارة عبد الرحيم محمد  / السيدة الدكتورة  -3 

 الكيمياء الحيوية الطبية  مدرس                          
 القــــــــــــــــــرار:ـ

 الكيميــاءمــدرس  -الموافقــة علــى إضــافة الســيدة الــدكتورة/ ســارة عبــد الــرحيم محمــد  

الحيوية الطبية إلى لجنة اإلشراف على رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدلى/ محمـود أحمـد 

 لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء حيويـة()من الخـارج(  المقيد    -محمود  

 وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا .    هالحاجة البحى إلى سيادت

أسـتاذ طـب   –إضـافة السـيد الـدكتور/ عـادل جمعـة جبـر    بشـأنالحيويـة    الكيميـاءخطاب قسم   -19

األورام المســاعد بمعهــد جنــوب مصــر لــلورام إلــى لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الماجســتير 

لنيـل درجـة الماجسـتير )مـن الخـارج(  المسجلة    -الخاصة بالصيدالنية / نورهان محمد حسين  

فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( حيـى أن النقطـة البحثيـة تحتـاج إلـى مشـرف رابـع لـزوم 

   -تجميع العينات الخاصة بالجزء العملى للرسالة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:

 عبدالرحيم محمد عبد الحفيظالدكتور/ األستاذ  السيد   -1  

 كلية الطب   –الكيمياء الحيوية الطبية  أستاذ                        

   الصيدلةكلية   –  والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية                      

 عبدالعال مروى عبدالحفيظ / الدكتورة السيدة  -2

 كلية الطب –  الكيمياء الحيوية الطبية مدرس                        
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     كامل  أميرة عبدالحميد / الدكتورةالسيدة   -3

 كلية الطب –الكيمياء الحيوية الطبية  مدرس                       

   عادل جمعة جبر  /  السيد الدكتور  -4

 معهد جنوب مصر للورام –أستاذ طب األورام المساعد                       
 

 

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ طـب األورام المسـاعد  –الموافقة على إضـافة السـيد الـدكتور/ عـادل جمعـة جبـر 

 /لة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنيةبمعهد جنوب مصر للورام إلى لجنة اإلشراف علـى رسـا

الصـيدلية لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم )مـن الخـارج(  المسـجلة    -نورهان محمد حسين  

)كيمياء حيوية( حيى أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف رابع لزوم تجميع العينـات الخاصـة 

 بالجزء العملى للرسالة وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا .

مـدرس   –إضافة السيد الدكتور/ مروان نصر الدين محمد   بشأنالحيوية    الكيمياءخطـاب قسم   -20

إلى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة  بالمستشفى الجامعىاألمراض الصدرية  

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم  قيدالمالمعيد بالقسم و –بالصيدلى/ أحمد عبدالحميد محمد  

ثية تحتاج إلى مشرف رابع لزوم تجميع العينات الصيدلية )كيمياء حيوية( حيى أن النقطة البح

      -الخاصة بالجزء العملى للرسالة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:

 عبدالرحيم محمد عبد الحفيظالدكتور/ االستاذ  السيد   -1

 كلية الطب   –الكيمياء الحيوية الطبية  أستاذ                           

   الصيدلةكلية   –  والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية                         

 منال أحمد محمد غندور / الدكتورةستاذ  األ السيدة – 2

 كلية الطب –الكيمياء الحيوية الطبية  أستاذ                           

    إيمان مجدى محمد   / السيدة الدكتورة  -3

 كلية الطب –الكيمياء الحيوية الطبية  مدرس                           

   مروان نصر الدين محمد   /  السيد الدكتور  -4

 المستشفى الجامعى  -مدرس االمراض الصدرية                             
 القــــــــــــــــــرار:ـ

مـدرس األمـراض    –ن محمـد  إضـافة السـيد الـدكتور/ مـروان نصـر الـديالموافقة علـى  

إلى لجنة اإلشراف على رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدلى/   بالمستشفى الجامعىالصدرية  

المعيد بالقسم والمقيـد لنيـل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية   –أحمد عبدالحميد محمد   

لعينـات الخاصـة )كيمياء حيوية( حيى أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف رابع لزوم تجميع ا

 وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا .  بالجزء العملى للرسالة

 –إضافة السيد الدكتور/ حسـين خيـرى عبـدالعزيز الخيـاط    بشأنالحيوية    الكيمياءخطاب قسم   -21

كلية الطب إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجسـتير الخاصـة   –أستاذ جراحة القلب المساعد  

لنيـل درجـة الماجسـتير فـى )مـن الخـارج(  المسـجلة    -بالصيدالنية/ إسـراء عبـدالرحمن عمـر  

العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( حيى أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف ثالى لـزوم تجميـع 

   -صبح لجنة اإلشراف كالتالى:لت  العينات الخاصة بالجزء العملى للرسالة
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 تحيه هاشم سليمستاذ الدكتور/ السيد األ  -1

 كلية الطب –الكيمياء الحيوية الطبية  أستاذ                         

 أميرة عبدالحميد كامل   / الدكتورة السيدة  -2

 كلية الطب –  الكيمياء الحيوية الطبية مدرس                        

 حسين خيرى عبدالعزيز الخياط  / الدكتورالسيد   -3

 كلية الطب –أستاذ جراحة القلب المساعد                           

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ جراحـة  –الموافقة على إضافة السيد الـدكتور/ حسـين خيـرى عبـدالعزيز الخيـاط 

كلية الطب إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/   –القلب المساعد  

لنيل درجـة الماجسـتير فـى العلـوم الصـيدلية )من الخارج( المسجلة   -إسراء عبدالرحمن عمر  

)كيمياء حيوية( حيى أن النقطة البحثية تحتاج إلى مشرف ثالى لزوم تجميع العينـات الخاصـة 

 إشراف اللجنة المذكورة سابقا .  بالجزء العملى للرسالة وب

مـدرس   -إضافة السيدة الدكتورة/ ريهام إبراهيم الدسـوقى    بشأنالحيوية    الكيمياءخطاب قسم   -22

الحيوية الطبية إلى لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصـة بالصـيدالنية / نهلـة   الكيمياء

لنيل درجة دكتوراه الفلسـفة فـى العلـوم الصـيدلية )كيميـاء )من الخارج(  المقيدة    -طارق سيد  

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:  لحاجة البحى إلى سيادتها  حيوية(

 لدي  محمداسحر  /ةستاذ الدكتوراأل ةالسيد  -1

 كلية الطب –الكيمياء الحيوية الطبية  أستاذ                             

 إيمان عبدالرحمن سيد  / الدكتورة السيدة  -2

 كلية الطب –المساعد  الكيمياء الحيوية الطبيةأستاذ                          

 ريهام إبراهيم الدسوقى /ة الدكتور ةالسيد  -3

 كلية الطب –الكيمياء الحيوية الطبية مدرس                           

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 الكيميــاءمــدرس  -الموافقــة علــى إضــافة الســيدة الــدكتورة/ ريهــام إبــراهيم الدســوقى 

الحيوية الطبية إلى لجنة اإلشراف علـى رسـالة الـدكتوراه الخاصـة بالصـيدالنية/ نهلـة طـارق 

 لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصـيدلية )كيميـاء حيويـة()من الخارج(  المقيدة    -سيد  

  وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا .    لحاجة البحى إلى سيادتها

األسـتاذ   –إضـافة السـيد األسـتاذ الـدكتور/ عزالـدين قاسـم دسـوقى    بشأنقسم العقاقير  خطاب   -23

المتفرغ بالقسم إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجسـتير الخاصـة بالصـيدالنية/ يسـرا عـادل 

وذلـ  نظـرا    (المعيدة بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية )عقـاقير  –عبدالعزيز  

للعمـل  ة سـيادتهاإلعـار األسـتاذ بالقسـم  –  أمـانى سـيد أحمـد  /ةاألستاذ الدكتور  ةالسيدإلعتذار  

 -لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى:بجامعة سفنكس  

           عبدالرحمن علىحمد أ السيد األستاذ الدكتور/ -1

 المتفرغالعقاقير  أستاذ               

    عزالدين قاسم دسوقىالسيد األستاذ الدكتور/  -2
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 المتفرغ  العقاقيرأستاذ               

          خالف أحمدسيد  إيمان   /ةالدكتور ةالسيد -3

   مدرس العقاقير              

 

 

 

 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

أسـتاذ العقـاقير  –إضافة السـيد األسـتاذ الـدكتور/ عزالـدين قاسـم دسـوقى الموافقة على  

ــادل  ــى رســالة الماجســتير الخاصــة بالصــيدالنية/ يســرا ع ــة اإلشــراف عل ــى لجن ــرغ إل المتف

وذلـ  ( المعيدة بقسم العقاقير لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصـيدلية )عقـاقير –عبدالعزيز  

للعمل  ة سيادتهاإلعارأستاذ العقاقير   –  أمانى سيد أحمد  /ةاألستاذ الدكتور  ةالسيدنظرا  إلعتذار  

 .وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا    بجامعة سفنكس

ــاء القســم خطــاب  -24 ــة الصــيدلية بشــأن كيمي ــوان رســالة التحليلي ــر عن ــدكتوراهتغيي الخاصــة  ال

المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثـة الخارجيـة للحصـول   –أية منير مصطفى    /نيةبالصيدال

( بالمملكـة المتحـدة طبقـا Kingston University Londonالـدكتوراه مـن )درجـة علـى 

م والتـى قـدمتها عنـد الترشـيح للبعثـة وذلـ  لعـدم 2019/2020لبرنامج نيوتن مشرفة خطة  

 -توافر المادة الخام من:

 ة البوليمر المطبوع جزيئيا للكشف عن المؤشرات  "تطوير طرق تحليلية حساسة بمساعد

 الحيوية للعدوى الفطرية ومتابعتها"   

 -إلى:

 "تطوير طرق تحليلية حساسة بمساعدة البوليمر المطبوع جزيئيا للكشف عن المؤشرات  

 المادة الخام. روذل  لعدم تواف  الحيوية الروتينية ومتابعتها"   

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 –تغيير عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالصـيدالنية/ أيـة منيـر مصـطفى الموافقة على  

وعضـو البعثـة الخارجيـة للحصـول علـى التحليليـة الصـيدلية كيمياء الالمدرس المساعد بقسم 

طبقـا لبرنـامج ( بالمملكة المتحدة Kingston University Londonدرجة الدكتوراه من )

م والتى قدمتها عند الترشيح للبعثة وذل  لعدم توافر المادة 2019/2020نيوتن مشرفة خطة  

 .الخام

قسم الصيدالنيات بشأن تغيير عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بالصيدلى/ محمود حسن خطاب   -25

المســجل )مــن الخــارج(  لنيــل درجــة دكتــوراه الفلســفة فــى العلــوم الصــيدلية  –محمــود 

 من:)صيدالنيات(  

 " التخليق والتقييم البيولوجى لتقنية نانومترية مبتكرة إلستهداف األورام"

"Synthesis  and  biological  evaluation  of  a novel  tumor  targeting  

  nanotechnology  for  the  treatment  of  cancers" 

 -إلى:

لخلــوى لنقــل الحمــض النــووى ة متناهيــة الصــغر قابلــة للتحلــل اتصــميم وتقيــيم أنظمــة جديــد"

 "  الريبيوزى المتداخل الصغير )سيرنا(

"Design  and  evaluation of  novel  cytocleavable nano  systems  for  

  siRNA  delivery" 
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 .علما بأن هذا التغيير غير جوهرى

 القــــــــــــــــــرار:ـ

محمـود حسـن محمـود  /ىالخاصة بالصيدل  الدكتوراهتغيير عنوان رسالة  الموافقة على    

علما   -)صيدالنيات(  فى العلوم الصيدلية  دكتوراه الفلسفة  لنيل درجة  المسجل )من الخارج(     –

 .جوهرىبأن هذا التغيير غير  

 

 

 

 –قسم الصيدلة اإلكلينيكيـة بشـأن الطلـب المقـدم مـن الصـيدالنية/ مارتينـا بـدرت ولـيم  خطاب   -26

المدرس الساعد بالقسم والخاص بمنحها أجازة دراسـية للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه مـن 

   .بالقاهرةالجامعة األمريكية  

 القــــــــــــــــــرار:ـ

ومناقشة طلـب الطالبـة أوصـى   الصيدلة اإلكلينيكيةقرارات مجلس قسم    على  بعد اإلطالع

لمــدة عــام قابــل للتجديــد طبقــا للــوائح  أجــازة دراســيةمجلــس الكليــة بالموافقــة علــى منحهــا 

 .والقوانين المنظمة لهذا الشأن

الصيدالنيات بشأن مد أجازة المهمة العلمية الخاصـة بالـدكتورة/ شـريهان فرغلـى قسم  خطاب   -27

 -المــدرس بالقســم وعضــو المهمـة العلميــة مــا بعــد الـدكتوراه علــى نفقــة جامعــة بــردو  -جـاد

م وذلـ  20/1/2022وحتـى    21/1/2021الواليات المتحدة األمريكية لمدة عام إعتبارا  مـن  

 21/1/2021فيروس كورونا المسـتجد وغلـق الجامعـات إغالقـا تامـا علـى أن تكـون الفتـرة  

ترة اإلغالق وعدم إحتسابها من الفترة المحـددة لمهمتهـا  م تعويضا عن ف21/6/2021وحتى  

 .العلمية

 القــــــــــــــــــرار:ـ

مدرس  - مد أجازة المهمة العلمية الخاصة بالدكتورة/ شريهان فرغلى جادالموافقة على  

الواليــات  -وعضــو المهمــة العلميــة مــا بعــد الــدكتوراه علــى نفقــة جامعــة بــردو الصــيدالنيات 

م وذلـ  فيـروس 20/1/2022وحتـى    21/1/2021المتحدة األمريكية لمدة عام إعتبارا  مـن  

وحتــى  21/1/2021كورونــا المســتجد وغلــق الجامعــات إغالقــا تامــا علــى أن تكــون الفتــرة 

 .م تعويضا عن فترة اإلغالق وعدم إحتسابها من الفترة المحددة لمهمتها21/6/2021

اعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة برســالة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــ -28

)من الخـارج( لنيـل   ةالمسجل  -رضوى رضوان عبدالجواد  الماجستير المقدمة من الصيدالنية/  

 .(صيدالنياتفى العلوم الصيدلية )الماجستير  درجة 

 القــــــــــــــــــرار:ـ

بعد اإلطالع على ماجاء بالتقارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم 

 -رضـوى رضـوان عبـدالجواد  والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدالنية/  

وكـذل  قـرار   (المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلـوم الصـيدلية )صـيدالنيات

وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلس بمنح سـيادتها   صيدالنياتالمجلس قسم  

 .(صيدالنياتفى العلوم الصيدلية )درجة الماجستير  

التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعى المقدمــة مــن لجنــة الحكــم والمناقشــة الخاصــة برســالة  -29

)من الخارج( لنيل درجـة   ةسجلالم  -رندا أحمد عبدالناصر  الماجستير المقدمة من الصيدالنية/  

 .ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية )الماجستير  

 القــــــــــــــــــرار:ـ
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بعد اإلطالع علـى ماجـاء بالتقـارير الفرديـة والتقريـر الجمـاعى المقدمـة مـن لجنـة الحكـم 

 ةالمسجل  -رندا أحمد عبدالناصر  والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدالنية/  

ميكروبيولوجيا ومناعة( وكـذل  قـرار فى العلوم الصيدلية )الماجستير  )من الخارج( لنيل درجة  

الدراسات العليـا بالكليـة يوصـى المجلـس   قسم الميكروبيولوجيا والمناعة وتوصية لجنةمجلس  

 .ميكروبيولوجيا ومناعة(فى العلوم الصيدلية )بمنح سيادتها درجة الماجستير  

 

 

 

السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة بشـأن خطـة خطاب   -30

م 2019/2020اإلجــراءات اإلحترازيــة لمواجهــه جائحــة كورونــا للعــام الدراســى تفعيــل 

 .والخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية

 القــــــــــــــــــرار:ـ

للعـام  جائحـة كورونـاخطة تفعيل اإلجـراءات اإلحترازيـة لمواجهـه  إعتماد الموافقة على

 .م والخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية2019/2020الدراسى 

السيد األستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بشأن عرض ومناقشة  خطاب  -31

 -الموضوعات التالية:

 سياسة الجودة  -1

 .م2020/2021أهداف الجودة وخطة تحقيقها للعام الجامعى    -2

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 -الموضوعات التالية:إعتماد    الموافقة على

 سياسة الجودة  -1

 . م2020/2021أهداف الجودة وخطة تحقيقها للعام الجامعى   -2

السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئـيس الجامعـة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن خطاب   -32

بخصوص الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلـس الـوزراء قرار المجلس األعلى للجامعات  

( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم الجامعــات وإتخــاذ اإلجــراءات 6بتعــديل نــم المــادة )

 .التشريعية الالزمة فى هذا الشأن

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 أحيط المجلس علما .

األسـتاذ  -الدكتور / أحمد مجـدى أحمـد محمـد لدوائية بشأن إعارة السيد ا كيمياءالقسم خطاب  -33

المساعد بالقسم كباحى فى قسم البحى والتطوير فى شركة داليريدا بكندا لمدة عام إعتبارا من 

)اليـوم  7/6/2020م حيى أن سيادته فـى أجـازة خاصـة بـدون مرتـب إعتبـارا 7/12/2020

م بسـبب 6/12/2020وحتـى  التالى إلنتهاء إجـازة مرافقـة الزوجـة بجامعـة ميـونخ بألمانيـا(

 .ظروف جائحة كورونا وعدم تمكنه من العودة

 القــــــــــــــــــرار:ـ

 .إلعاده فحصه  لدوائيةا كيمياءال  الموضوع لقسم  يعاد
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المعيـدة   –التحليلية الصيدلية بشأن نقل الصيدالنية/ دعـاء حسـن رشـدى  كيمياء  القسم  خطاب   -34

 بالقسم إلى القسم المناظر بكلية الصيدلة جامعة سوهاج.

 القــــــــــــــــــرار:ـ

التحليليـة كيميـاء المعيـدة بقسـم ال –نقل الصـيدالنية/ دعـاء حسـن رشـدى   الموافقة على

 .بكلية الصيدلة جامعة سوهاجالصيدلية إلى القسم المناظر  

 

 
 

 ما يستجـــد مـــن أعمـال 
 

 .م2020نتيجة إمتحانات درجة الماجستير مقررات )عامة وخاصة( دور ثان  -35

 القــــــــــــــــــرار:ـ

نتيجة إمتحانـات درجـة الماجسـتير مقـررات )عامـة وخاصـة( دور   إعتماد  الموافقة على

 م.2020ثان  

 

 م.نفس اليو ظهروالنصف   ة عشريثانالذا وقد إنتهى اإلجتماع فى تمام الساعة  ـه   

 

  رئيس المجلس                                   أمين المجلس                              

 

    

ـــ  أ.د.)                حسـن رفعـت حسـن(             أ.د.)    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  أحمـ ــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د محمـ
 (عبداامولى

 


