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محضــــــــــــر
إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٨٨
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩م والممتد حتى ٢٠٢٠/٧/٢١م
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إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٩م فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ً
بجلسته رقم ) (٦٨٨بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد شيحه – عميد
الكلية وعضوية كل من:ـ
وكيـــل الكليـــة لشئــون التعليـــم والطـــــالب
 .١األستاذ الدكتور /أحمـد محمـد عبدالمولى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
/ ،، ،، .٢محمود البدرى عبدالمطلب
وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث
 .٣األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيــل فتيــح
رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
/ ،،ساميـــة جـــالل أحمـد
،، .٤
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 .٥األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر
 .٦األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
 .٧األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
/ ،، ،، .٨عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــة
 / ،، ،، .٩طــارق أبوالفضــل محمد
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .١٠األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .١١األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .١٢السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 / ،، ،، .١٣محمد أحمد المختار محمود
أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــــرغ
 .١٤األستاذ الدكتور /عــادل فــوزى يوسـف
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 .١٥األستاذ الدكتور /فرغلـى عبدالحميد عمر
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
 .١٦األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٧األستاذ الدكتور /أحمد عابدين محمد عطيه
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٨األستاذ الدكتورة /فاتن مصطفى درويش
أستــــــــــــــــاذ الصيدالنيـــــــات المتـفـــــرغ
 .١٩األستاذ الدكتور /فرجانى عبدالحميد محمد
أستــــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
 / ،،محمد فتحى محمد إبراھيم
،، .٢٠
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
 / ،، ،،محروس عثمان أحمد
.٢١
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
 .٢٢األستاذ الدكتورة  /نھى ناھض عطية
أستــــــــــــاذ الصيدالنيــــــات المساعــــــــد
 .٢٣السيد الدكتور /إكرامى عبدالرحيم خليل
مـــــــدرس الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــة
 .٢٤السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
 .٢٥األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفـه
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وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
 -١السيدة الدكتورة /ليلـى محمـد عبدالعزيز
 -٢السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى

المشرف على قطاع شركة "سيد" فرع أسيوط
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma

ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس التعازى لكل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /سيد إسماعيل محمد  -أستاذ الصيدالنيات المتفرغ لوفاة شقيق سيادته.
 -٢السيد الدكتور /أحمد مجدى أحمد  -أستاذ الكيمياء الدوائية المساعد لوفاة والد سيادته.
 -٣السيد الدكتور /رفعت بكر حامد  -أستاذ العقاقير المساعد لوفاة والد سيادته.
 -٤الqqصيدالنية /مارتينqqا بqqدرت ولqqيم  -المqqدرس المqqساعد بقqqسم الqqصيدلة اإلكلينيكيqqة لوفqqاة والqqد
سيادتھا.
كما قدم الشكر لكل من-:
 -١الqqسيدة األسqqتاذ الqqدكتورة /فqqردوس عبqqدالفتاح محمqqد  -أسqqتاذ الكيميqqـاء التحليليqqة الqqصيدلية
المتفرغ
 -٢السيدة الدكتورة /إيمان سيــد خـــالف  -مدرس العقاقير
إلنتھاء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس.
كما رحب بالسيدة الqدكتورة /سqحر بqدر حqسن  -مqدرس الqصيدلة اإلكلينيكيqة إلنqضمام سqيادتھا
لعضوية المجلس ممثالً عن المدرسين بالكلية.
ثم بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٦٨٧بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق.
 -٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٨٧بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
 -٣مqqذكرة شqqئون الطqqالب بالكليqqة بqqشأن إعتqqذار الطالبqqة  /شqqيرين محمqqد قاسqqم – المقيqqدة بالفرقqqة
الرابعة )باقى لإلعادة( للعام الجqامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عqن إمتحانqات الفqصل الدراسqى الثqانى
للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م نظرا لظروف )مرض كورونا(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى إعتqqذار الطالبqqة  /شqqيرين محمqqد قاسqqم – المقيqqدة بالفرقqqة الرابعqqة )بqqاقى
لإلعادة( للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عن إمتحانات الفqصل الدراسqى الثqانى للعqام الجqامعى
٢٠٢٠/٢٠١٩م نظرا لظروف )مرض كورونا(.
 -٤مqqذكرة شqqئون الطqqالب بالكليqqة بqqشأن إعتqqذار الطالبqqة /مqqريم عqqادل زخqqارى – المقيqqدة بالفرقqqة
الخامسة ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عن إمتحان مادة "عqالج
أمراض أطفال" بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥م نظرا لوفاة والدھا.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتqذار الطالبqة /مqريم عqادل زخqارى – المقيqدة بالفرقqة الخامqسة ببرنqامج
الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عن إمتحqان مqادة "عqالج أمqراض أطفqال"
بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥م نظرا لوفاة والدھا.
 -٥بشأن إعالن نتيجة سنوات النقل بالكلية لبرنامجى العلوم الصيدلية والصيدلة اإلكلينيكية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تقرر أن يكون إمتحان الفرصة الثانية لطالب سنوات النقل يكون يومى  ٢٨ -٢٧يوليو .٢٠٢٠
 -٦خطqqاب قqqسم الكيميqqاء الحيويqqة بqqشأن رفqqع اسqqم المرحومqqة الqqسيدة األسqqتاذ الqqدكتورة /مديحqqة
محروس زخارى – أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية مqن لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير
الخاصqqة بالqqصيدالنية /أمqqل نqqصر إبqqراھيم – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى
العلqqوم الqqصيدلية )كيميqqاء حيويqqة( وإضqqافة الqqسيدة األسqqتاذ الqqدكتورة /رجqqاء حمqqدى سqqالمه –
أستاذ ورئيس مجلqس قqسم الكيميqاء الحيويqة الطبيqة بqدال مqن سqيادتھا لتqصبح لجنqة اإلشqراف
كالتالى-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /رجاء حمدى سالمه
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة  /مروى عبدالحفيظ عبدالعال
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيدة الدكتورة /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على رفع اسم المرحومة الqسيدة األسqتاذ الqدكتورة /مديحqة محqروس زخqارى –
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصqة بالqصيدالنية/
أمل نصر إبراھيم – المقيدة )من الخارج( لنيل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )كيميqاء
حيوية( وإضافة السيدة األسqتاذ الqدكتورة /رجqاء حمqدى سqالمه – أسqتاذ ورئqيس مجلqس قqسم
الكيمياء الحيوية الطبية بدال من سيادتھا وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٧خطqqاب قqqسم الكيميqqاء الحيويqqة بqqشأن رفqqع اسqqم المرحومqqة الqqسيدة األسqqتاذ الqqدكتورة /مديحqqة
محروس زخارى – أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية مqن لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير
الخاصة بالصيدالنية /نورھان محمد حسين – المقيدة )من الخارج( لنيqل درجqة الماجqستير فqى
العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وإضافة السيد األسqتاذ الqدكتور /عبqدالرحيم محمqد عبqدالحفيظ
– أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمشرف على القسم بدال من سيادتھا لتصبح لجنة اإلشqراف
كالتالى-:
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-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية
-٢السيدة الدكتورة  /مروى عبدالحفيظ عبدالعال
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيدة الدكتورة  /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على رفع اسم المرحومة الqسيدة األسqتاذ الqدكتورة /مديحqة محqروس زخqارى –
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصqة بالqصيدالنية/
نورھqqان محمqqد حqqسين – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية
)كيمياء حيوية( وإضافة السيد األستاذ الدكتور /عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ – أسqتاذ الكيميqاء
الحيوية الطبية والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية بدال من سيادتھا نظqراً لوفاتھqا وبإشqراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٨خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن رفqqع اسqqم المرحqqوم الqqسيد األسqqتاذ الqqدكتور/
عبدالحميد نجيب كفqافى – األسqتاذ المتفqرغ بالقqسم مqن لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الqدكتوراه
الخاصة بالصيدلى /محمد تاج الدين مغربى – المقيد )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلqسفة
فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صqيدلية( وإضqافة الqسيد األسqتاذ الqدكتور /محمqود محمqد
شيحه – أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية إلى لجنqة اإلشqراف لحاجqة البحqث إلqى تخqصص
سيادته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد شيحه
أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية
 -٢السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد يوسف
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
 -٣السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على رفع اسم المرحوم السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيqب كفqافى – أسqتاذ
الكيميqqاء العqqضوية الqqqصيدلية المتفqqرغ مqqن لجنqqqة اإلشqqراف علqqى رسqqqالة الqqدكتوراه الخاصqqqة
بالqqصيدلى /محمqqد تqqاج الqqدين مغربqqى – المقيqqد )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى
العلqqوم الqqصيدلية )كيميqqاء عqqضوية صqqيدلية( وإضqqافة الqqسيد األسqqتاذ الqqدكتور /محمqqود محمqqد
شيحه – أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية إلى لجنqة اإلشqراف لحاجqة البحqث إلqى تخqصص
سيادته وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
٤
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 -٩خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة
بالqqصيدلى /محمqqد تqqاج الqqدين مغربqqى – المقيqqد )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى
العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( بعنوان-:
" مشتقات  -٣ ، ٢ ،١تريازول الجديدة كعوامل محتملة مضادة للسرطان :التصميم والتشييــد
والرسو الجزيئى مع الدراسات الميكانيكية"
"Novel 1,2,3- triazole derivatives as potential anticancer agents:
"Design, synthesis, molecular docking and mechanistic studies
بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد شيحه
أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية
 -٢السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد يوسف
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
 -٣السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الqqدكتوراه الخاصqqة بالqqصيدلى /محمqqد تqqاج الqqدين
مغربqqى – المقيqqد )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى العلqqوم الqqصيدلية )كيميqqاء
عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٠خطاب قسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية/
أمل نصر إبراھيم – المقيدة )من الخارج( لنيل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )كيميqاء
حيوية( بعنوان-:
"دراسة إمكانية بعض المؤشرات الكيميائية الجديدة واألخرى المتعلقqة بالqـ  RNAكمؤشqرات
حيوية محتملة للتنبؤ بسرطان الثدى"
"The potential of new biochemical and RNA based panels as probable
"biomarkers predicting breast cancer
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /رجاء حمدى سالمه
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة  /مروى عبدالحفيظ عبدالعال
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيدة الدكتورة /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية

٥
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية /أمqل نqصر إبqراھيم
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية )كيميqاء حيويqة( وبإشqراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١١خطاب قسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية/
نورھqqان محمqqد حqqسين – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية
)كيمياء حيوية( بعنوان-:
"دراسة تفاعل المؤشرات الحيوية الجديدة القائمة على الحمض النووي الريبي  ،مؤشرات
االلتھام الذاتي  ،و مؤشرات تولد األوعية في التسبب في سرطان الثدى"
"The interplay of new RNA based, autophagey and angiogenesis
"biomarkers in the pathogenesis of breast cancer
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية
-٢السيدة الدكتورة  /مروى عبدالحفيظ عبدالعال
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيدة الدكتورة  /أميرة عبدالحميد كامل
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /نورھqqان محمqqد
حqqسين – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية )كيميqqاء حيويqqة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٢خطاب قسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية/
أمنية طه عبدالغنى – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية )كيميqاء
حيوية( بعنوان-:
"دور بعض الدالالت البيوكيميائية في اضطراب طيف التوحد"
"Role of some bio chemical markers in autism spectrum disorder
")(ASD
بإشراف كل من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /سحر الديك محمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
 -٢السيدة الدكتورة /غادة محمد عزت محمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
 -٣السيدة الدكتورة /ريھام ابراھيم الدسوقي
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
٦
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /أمنية طqه عبqدالغنى
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الqصيدلية )كيميqاء حيويqة( وبإشqراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٣خطاب قسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن تqسجيل عنqوان رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية/
رحqqاب مqqصطفى ثابqqت – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية
)كيمياء حيوية( بعنوان-:
"المؤشرات الحيوية لتلف المخ في الجرذان المسممة بالبروموبنزين"
""Biomarkers of brain insults in bromobenzene-intoxicated rats
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /رجاء حمدى سالمه
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة  /مروة عبدالنعيم جابر
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
-٣السيدة الدكتورة  /غادة محمد عزت
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تqqسجيل عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /رحqqاب مqqصطفى
ثابqqت – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية )كيميqqاء حيويqqة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٤خطqqqاب قqqqسم الميكروبيولوجيqqqا الطبيqqqة والمناعqqqة بqqqشأن تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqالة الماجqqqستير
الخاصة بالصيدالنية /إسراء عبدالرازق محمد – المقيqدة )مqن الخqارج( لنيqل درجqة الماجqستير
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"عالقqqqة الخاليqqqا التائيqqqة المqqqساعدة الحاملqqqة  PDIو  TIGITبqqqاالنترلوكين  ٣٣فqqqى الثاليqqqل
الجلدية المستعصية والمتعددة"
"The CD4 + T cells expressing PD1 and TIGIT interplay with
"IL-33 in multiple recalcitrant cutaneous warts
بإشراف كل من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيدة الدكتورة /وجدان عبدالحميد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
 -٣السيدة الدكتورة /أمنية حسن بكر البدوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
٧
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية /إسqراء عبqدالرازق
محمqqد – المقيqqدة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية )ميكروبيولوجيqqا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٥خطqqqاب قqqqسم الميكروبيولوجيqqqا الطبيqqqة والمناعqqqة بqqqشأن تqqqسجيل عنqqqوان رسqqqالة الماجqqqستير
الخاصة بالصيدالنية /مqروة مqدحت محمqد – المقيqدة )مqن الخqارج( لنيqل درجqة الماجqستير فqى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"التعريف الجزيئى لميكروب المايرويدس اودوراتيميمس فى مرضى نقص المناعة"
"Molecular identification of Myroides Odoratimimus in
"immunocompromised patients
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد على محمد الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيدة الدكتورة /أمل أحمد الخواجة
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /مqروة مqدحت محمqد
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )ميكروبيولوجيqا ومناعqة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٦خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى رسqqالة
الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية /نجqqالء محمqqد كامqqل – المqqسجلة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /نوال أبوبكر عبدالحليم
أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ  -كلية الصيدلة
جامعة دراية  -المنيا
)ممتحنا ً خارجيا ً(
 -٢السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين على أحمد أبورحمه
أستاذ الكيمياء الصيدلية ووكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -كلية الصيدلة – جامعة المنيا
)مشـــرفا ً(
 -٣السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
 -٤السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
وقامت الطالبة بتقqديم عqدد ) (٢حلقqة علميqة نقاشqية أمqام مجلqس القqسم وأن الرسqالة صqالحة
للعqqرض علqqى لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة وقامqqت بارسqqال بحqqث علمqqى للنqqشر فqqى مجلqqة علميqqة
متخصصة.

بصوت واحد
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالqصيدالنية/
نجالء محمد كامل – المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيميqاء
عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٧خطqاب قqسم الكيميqاء الحيويqة بqشأن تqشكيل لجنqة الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الماجqستير
الخاصqqة بالqqصيدالنية /نھلqqة طqqارق سqqيد – المqqسجلة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى
العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
 -١السيد الدكتور /بخيت القط مصطفى
أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد
كلية الصيدلة – جامعة األزھر فرع أسيوط
)ممتحنا ً داخليا ً(
 -٢السيدة األستاذ الدكتورة /منى عبدالحميد حسن الباز
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية  -كلية الطب  -جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
 -٣السيد األستاذ الدكتور /دعاء وديع مكسيموس
أستاذ جراحة األورام  -معھد جنوب مصر لألورام  -جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
 -٤السيدة الدكتورة /ريھام إبراھيم الدسوقى
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية  -كلية الطب  -جامعة أسيوط
وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة وأن الطالبة قامqت بعمqل حلقتqين نقاشqيتين وقامqت بارسqال
بحث علمى للنشر فى مؤتمر جامعة أسيوط الدولى الثانى عشر للعلوم الصيدلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالqصيدالنية/
نھلة طارق سيد – المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلqوم الqصيدلية )كيميqاء
حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٨خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الماجqستير الخاصqة
بالصيدالنية /رضوى رضوان عبدالجواد – المqسجلة )مqن الخqارج( لنيqل درجqة الماجqستير فqى
العلوم الصيدلية )صيدالنيات( على النحو التالى-:
)محكما داخليا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /السيد على إبراھيم
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)محكما خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد أحمد السيد
أستاذ الصيدالنيات  -كلية الصيدلة – جامعة سوھاج
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /محمود البدرى عبدالمطلب
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة األستاذ الدكتورة /جيھان نبيل حسن فتيح
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيد الدكتور /محمود فھمى على الصبحى
أستاذ الصيدالنيات المساعد  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط

بصوت واحد
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على أن يكتفى بأحد المشرفين الداخليين فqى عqضوية لجنqة الحكqم فqى حالqة تعqذر حqضور بقيqة
المشرفين جلسة المناقشة والحكم على الرسالة وقامت الطالبة بعqرض بحqث فqى مqؤتمر علمqى
وإلقاء عدد ) (٢حلقة نقاشية بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالqصيدالنية/
رضqqqوى رضqqqوان عبqqqدالجواد – المqqqسجلة )مqqqن الخqqqارج( لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم
الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٩خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الماجqستير الخاصqة
بالqqqصيدالنية /اآلء أحمqqqد عبqqqدالرحمن – المعيqqqدة بالقqqqسم لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم
الصيدلية )صيدالنيات( على النحو التالى-:
)محكما داخليا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /السيد على إبراھيم
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)محكما خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /جمال سلطان محمد
أستاذ الصيدالنيات وعميد كلية الصيدلة بنات
جامعة األزھر بأسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /سيد إسماعيل محمد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة الدكتورة /آيات أحمد عبد المنصف
أستاذ الصيدالنيات المساعد  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
على أن يكتفى بأحد المشرفين الداخليين فqى عqضوية لجنqة الحكqم فqى حالqة تعqذر حqضور بقيqة
المqqشرفين جلqqسة المناقqqشة والحكqqم علqqى الرسqqالة وشqqاركت الطالبqqة ببحqqث معلqqق )بوسqqتر(
بqqالمؤتمر الqqدولى لكليqqة الqqصيدلة – جامعqqة األسqqكندرية وقامqqت بإلقqqاء عqqدد ) (٢حلقqqة نقاشqqية
بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالqصيدالنية/
اآلء أحمد عبدالرحمن – المعيدة بقسم الصيدالنيات لنيل درجة الماجستير فqى العلqوم الqصيدلية
)صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٠خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تشكيل لجنة الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الqدكتوراه الخاصqة
بالصيدالنية /عqال عبqدالعزيز سqيد  -المqسجلة )مqن الخqارج( لنيqل درجqة دكتqوراه الفلqسفة فqى
العلوم الصيدلية )صيدالنيات( على النحو التالى-:
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بصوت واحد

١١

بصوت واحد

-١السيد األستاذ الدكتور /مصطفى شفيق خلف توفيق
أستاذ طب األطفال المتفرغ  -كلية الطب – جامعة أسيوط
)محكما خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /خالد إسماعيل صالح
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية الصيدلة – جامعة األزھر بأسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /أحمد مصطفى السيد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة األستاذ الدكتورة /نفيسة حسن رفعت
أستاذ طب األطفال  -كلية الطب – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيد الدكتور /محمود فھمى على الصبحى
أستاذ الصيدالنيات المساعد  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٦السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
على أن يكتفى بأحد المشرفين الداخليين فqى عqضوية لجنqة الحكqم فqى حالqة تعqذر حqضور بقيqة
المشرفين جلسة المناقqشة والحكqم علqى الرسqالة وقqد قامqت الطالبqة بنqشر بحqث بمجلqة علميqة
وإلقاء عدد ) (٣حلقات نقاشية بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدالنية/
عال عبدالعزيز سيد  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فqى العلqوم الqصيدلية
)صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢١خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تشكيل لجنة الحكqم والمناقqشة علqى رسqالة الqدكتوراه الخاصqة
بالqqصيدالنية /مqqى سqqيد إسqqماعيل  -المqqسجلة )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة دكتqqوراه الفلqqسفة فqqى
العلوم الصيدلية )صيدالنيات( على النحو التالى-:
)محكما خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد أحمد السيد
أستاذ الصيدالنيات  -كلية الصيدلة – جامعة سوھاج
)محكما خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /جمال سلطان محمد
أستاذ الصيدالنيات وعميد كلية الصيدلة بنات
جامعة األزھر بأسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /السيد على إبراھيم
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة األستاذ الدكتورة /جيھان نبيل حسن فتيح
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
على أن يكتفى بأحد المشرفين الداخليين فqى عqضوية لجنqة الحكqم فqى حالqة تعqذر حqضور بقيqة
المqqشرفين جلqqسة المناقqqشة والحكqqم علqqى الرسqqالة وقqqد قامqqت الطالبqqة بنqqشر بحqqث مqqن الرسqqالة
بمجلة دولية وإلقاء عدد ) (٣حلقات نقاشية بالقسم.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدالنية/
مى سيد إسماعيل  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجة دكتqوراه الفلqسفة فqى العلqوم الqصيدلية
)صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٢خطqqاب قqqسم الميكروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة بqqشأن تqqشكيل لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة علqqى
رسqالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدالنية /آيqات مqصطفى كامqل  -المqدرس المqساعد بالقqسم لنيqل
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /صالح الدين محمد عبدﷲ
أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة المتفرغ
كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /عبير شنيف محمد فرغلى
أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة  -كلية الطب – جامعة سوھاج
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /محمد على محمد الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
)مشـــرفا ً(
كلية الطب – جامعة أسيوط
-٤السيد األستاذ الدكتور /محمد سعد بدارى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
)مشـــرفا ً(
كلية الطب – جامعة أسيوط
-٥السيدة الدكتورة /وجدان عبدالحميد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
)مشـــرفا ً(
كلية الطب – جامعة أسيوط
وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة وتqم عرضqھا علqى مجلqس القqسم وقqد قامqت الطالبqة بعمqل
ثالث حلقات نقاشية قبلھا مجلس القسم  ،علما بأنھا قامت بنشر بحث فى مجلة دولية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسqالة الqدكتوراه الخاصqة بالqصيدالنية/
آيات مصطفى كامل  -المدرس المqساعد بقqسم الميكروبيولوجيqا والمناعqة لنيqل درجqة دكتqوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٣خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن تغيير عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالqصيدلى /حqسام
محمqqد حqqسن عبqqدالعزيز  -المqqسجل )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية
)كيميqqاء صqqيدلية طبيqqة( بنqqاءا علqqى إقتqqراح لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة بتغييqqر عنqqوان الرسqqالة
المكتوب باللغة العربية من-:
"تqqصميم وتqqشييد بعqqض مqqشتقات محqqددة لثنqqائى حمqqض أنثرانيلqqك اميqqدو ٤ھqqـ بنqqزو)د( )(٣,١
أوكسازين  -٤-أون كمثبطات غير نيوكلوزيدية إلنزيم الترنس كربتqاز لفيqروس نقqص المناعqة
األدمى رقم "١
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إلى-:
"تqqصميم وتqqشييد بعqqض مqqشتقات ثنqqائى أميqqد حمqqض األنثرانيلqqك و مqqشتقاتھم الحلقيqqة )٤ھqqـ -
بنqqqزو]د[ ]١و [٣أوكqqqسازين  -٤-أون( كمثبطqqqات غيqqqر نيوكلوزيديqqqة إلنqqqزيم النqqqسخ العكqqqسى
الخاص بفيروس نقص المناعة األدمى رقم "١
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqة علqqى تغييqqر عنqqوان رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدلى /حqqسام محمqqد حqqسن
عبدالعزيز  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيميqاء صqيدلية
طبية( بناءا على إقتراح لجنة الحكم والمناقشة بتغيير عنqوان الرسqالة المكتqوب باللغqة العربيqة
– علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
 -٢٤خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن إضافة السيد األستاذ الدكتور /حqسنى بqدراوى حامqد –
أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية ووكيل معھد جنوب مصر لqألورام لqشئون خدمqة المجتمqع وتنميqة
البيئة – جامعة أسqيوط إلqى لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدلى /حqسن
عبدالباسط حسن -المسجل )من الخqارج( لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )صqيدلة
إكلينيكية( لحاجة البحث لتخصص سيادته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /مھران شاكر عبدالرحمن
أستاذ الفرماكولوجى والمشرف على قسم علم األدوية والسموم
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
-٣السيد األستاذ الدكتور /حسام حسن على
أستاذ ورئيس مجلس قسم القلب واألوعية الدموية بالمستشفى الجامعى
-٤السيد األستاذ الدكتور /حسنى بدراوى حامد
أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية ووكيل معھد جنوب مصر لألورام
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة أسيوط
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد األسqتاذ الqدكتور /حqسنى بqدراوى حامqد – أسqتاذ الباثولوجيqا
اإلكلينيكية ووكيل معھqد جنqوب مqصر لqألورام لqشئون خدمqة المجتمqع وتنميqة البيئqة – جامعqة
أسيوط إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /حqسن عبدالباسqط حqسن-
المسجل )من الخqارج( لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )صqيدلة إكلينيكيqة( لحاجqة
البحث لتخصص سيادته( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٥خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن إضافة السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حqسن
– أسqqتاذ العقqqاقير المqqساعد إلqqى لجنqqة اإلشqqراف علqqى رسqqالة الماجqqستير الخاصqqة بالqqصيدالنية/
اآلء جqqqالل أمqqqين  -المqqqسجلة )مqqqن الخqqqارج( لنيqqqل درجqqqة الماجqqqستير فqqqى العلqqqوم الqqqصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
١٣
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-١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة  /شيرين جمال الدين الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٣السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
أستاذ العقاقير المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن– أسqتاذ العقqاقير المqساعد
إلى لجنqة اإلشqراف علqى رسqالة الماجqستير الخاصqة بالqصيدالنية /اآلء جqالل أمqين  -المqسجلة
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فqى العلqوم الqصيدلية )ميكروبيولوجيqا ومناعqة( وبإشqراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٦خطاب إدارة الدراسات العليا والبحوث بqشأن دراسqة الطالqب المقيqد لدرجqة الqدكتوراه إلحqدى
اللغات الثالثة )لغة إنجليزية – لغة فرنسية  -لغة ألمانية( كشرط أساسى للحصول على الدرجqة
العلمية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
يعفqqى طالqqب الqqدكتوراه بكليqqة الqqصيدلة مqqن ھqqذا الqqشرط حيqqث أن الالئحqqة الداخليqqة للكليqqة
تشترط للتسجيل حصول الطالب على تويفل فى اللغة إنجليزية بمعدل ) (٥٠٠على األقل.
 -٢٧خطqqاب قqqسم الميكروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة بqqشأن إعتqqذار الqqصيدلى /محمqqد خالqqد محمqqد
حqqسانين  -المقيqqد )مqqن الخqqارج( لنيqqل درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية )ميكروبيولوجيqqا
ومناعة( عن دخول إمتحqان مqادتى "بيولوجيqا جزيئيqة" – "تحليqل آلqى" دور يونيqو ٢٠٢٠م
لتعذر الحصول على أجازة بسبب فيروس كورونا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتqذار الqصيدلى /محمqد خالqد محمqد حqسانين  -المقيqد )مqن الخqارج( لنيqل
درجqqة الماجqqستير فqqى العلqqوم الqqصيدلية )ميكروبيولوجيqqا ومناعqqة( عqqن دخqqول إمتحqqان مqqادتى
"بيولوجيqqا جزيئيqqة" " ،تحليqqل آلqqى" دور يونيqqو ٢٠٢٠م لتعqqذر الحqqصول علqqى أجqqازة بqqسبب
فيروس كورونا.
 -٢٨التقqqارير الفرديqqة والتقريqqر الجمqqاعى المقدمqqة مqqن لجنqqة الحكqqم والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة
الماجqqستير المقدمqqة مqqن الqqصيدالنية /أمنيqqة جqqابر أحمqqد مجاھqqد  -المqqسجلة )مqqن الخqqارج( لنيqqل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجqاء بالتقqارير الفرديqة والتقريqر الجمqاعى المقدمqة مqن لجنqة الحكqم
والمناقqqشة الخاصqqة برسqqالة الماجqqستير المقدمqqة مqqن الqqصيدالنية /أمنيqqة جqqابر أحمqqد مجاھqqد -
المسجلة )من الخارج( لنيqل درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )ميكروبيولوجيqا ومناعqة(
وكqqذلك قqqرار مجلqqس قqqسم الميكروبيولوجيqqا الطبيqqة والمناعqqة وتوصqqية لجنqqة الدراسqqات العليqqا
بالكلية يوصى المجلس بمنح سqيادتھا درجqة الماجqستير فqى العلqوم الqصيدلية )ميكروبيولوجيqا
ومناعة(.
١٤
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 -٢٩خطqqاب قqqسم الكيميqqاء العqqضوية الqqصيدلية بqqشأن نقqqل الqqصيدلى /محمqqد كمqqال سqqيد – المqqدرس
المساعد بالقسم إلى كلية الصيدلة – جامعة السادات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقqqqة علqqqى نقqqqل الqqqصيدلى /محمqqqد كمqqqال سqqqيد – المqqqدرس المqqqساعد بقqqqسم الكيميqqqاء
العضوية الصيدلية إلى كلية الصيدلة – جامعة السادات.
 -٣٠مذكرة بشأن ترشيح أحqد األعqضاء لعqضوية مجلqس الكليqة مqن ضqمن الخمqسة أسqاتذة الqذين
يمكqqن ضqqمھم إلqqى عqqضوية المجلqqس طبقqqا للفقqqرة "ج" مqqن المqqادة " "٤٠مqqن قqqانون تنظqqيم
الجامعات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إنضمام السيدة األستاذ الدكتورة  /ھناء محمqد عبqدالودود ـ أسqتاذ الكيميqاء
التحليلية الصيدلية إلى عضوية مجلس الكلية لمدة عام من ضqمن الخمqسة أسqاتذة الqذين يمكqن
ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات.
 -٣١تقريqqر اللجنqqة العلميqqة الدائمqqة لوظqqائف األسqqاتذة واألسqqاتذة المqqساعدين )صqqيدالنيات( بqqشأن
اإلنتqqاج العلمqqى المقqqدم مqqن الqqسيد الqqدكتور /إكرامqqى عبqqدالرحيم خليqqل – أسqqتاذ الqqصيدالنيات
المساعد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكليqة دون األسqاتذة المqساعدين والمدرسqين وتqم اإلطqالع علqى التقريqر
الجمqqاعى للجنqqة العلميqqة الدائمqqة لوظqqائف األسqqاتذة واألسqqاتذة المqqساعدين )صqqيدالنيات( بqqشأن
اإلنتqqاج العلمqqى المقqqدم مqqن الqqسيد الqqدكتور /إكرامqqى عبqqدالرحيم خليqqل – أسqqتاذ الqqصيدالنيات
المqساعد وكqذلك قqرار مجلqس قqسم الqصيدالنيات ـ يوصqى المجلqس بتعيqين سqيادته فqى وظيفqة
أستاذ بقسم الصيدالنيات حيث أن سqيادته ملتqزم بqآداء واجباتqه الوظيفيqة بqصورة مرضqية ولqم
يصدر ضده أية جزاءات تاديبية.



 

 -٣٢الطلب المقدم من الطالبة /مqريم عqادل زخqارى – المقيqدة بالفرقqة الخامqسة ببرنqامج الqصيدلة
اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م بشأن إعتqذارھا عqن دخqول إمتحqان المqادة المنعقqدة
بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١م نظرا لوفاة والدھا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتqذار الطالبqة /مqريم عqادل زخqارى – المقيqدة بالفرقqة الخامqسة ببرنqامج
الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م عن دخqول إمتحqان المqادة المنعقqدة بتqاريخ
٢٠٢٠/٧/٢١م نظرا لوفاة والدھا.
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 -٣٣تقريqqر اللجنqqة العلميqqة الدائمqqة لوظqqائف األسqqاتذة واألسqqاتذة المqqساعدين )صqqيدالنيات( بqqشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /دينا فتح ﷲ محمد – أستاذ الصيدالنيات المساعد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكليqة دون األسqاتذة المqساعدين والمدرسqين وتqم اإلطqالع علqى التقريqر
الجمqqاعى للجنqqة العلميqqة الدائمqqة لوظqqائف األسqqاتذة واألسqqاتذة المqqساعدين )صqqيدالنيات( بqqشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /دينqا فqتح ﷲ محمqد – أسqتاذ الqصيدالنيات المqساعد
وكذلك قرار مجلس قسم الصيدالنيات ـ يوصى المجلس بتعيين سيادتھا فى وظيفqة أسqتاذ بقqسم
الqqصيدالنيات حيqqث أن سqqيادتھا ملتزم qة بqqآداء واجباتھqا الوظيفيqqة بqqصورة مرضqqية ولqqم تqqصدر
ضدھا أية جزاءات تاديبية.
 -٣٤تقريqqر اللجنqqة العلميqqة الدائمqqة لوظqqائف األسqqاتذة واألسqqاتذة المqqساعدين )صqqيدالنيات( بqqشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /منى محمد مصطفى المھqدى – أسqتاذ الqصيدالنيات
المساعد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكليqة دون األسqاتذة المqساعدين والمدرسqين وتqم اإلطqالع علqى التقريqر
الجمqqاعى للجنqqة العلميqqة الدائمqqة لوظqqائف األسqqاتذة واألسqqاتذة المqqساعدين )صqqيدالنيات( بqqشأن
اإلنتاج العلمى المقدم من السيدة الدكتورة /منى محمqد مqصطفى المھqدى – أسqتاذ الqصيدالنيات
المساعد وكذلك قqرار مجلqس قqسم الqصيدالنيات ـ يوصqى المجلqس بتعيqين سqيادتھا فqى وظيفqة
أستاذ بقqسم الqصيدالنيات حيqث أن سqيادتھا ملتزمqة بqآداء واجباتھqا الوظيفيqة بqصورة مرضqية
ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تاديبية.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم.
أمين المجلس

رئيس المجلس
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