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محضــــــــــــر
إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٩١
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠م

 .٥األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد
 .٦األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن
/ ،، ،، .٧عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
 / ،،طــارق أبوالفضــل محمد
،، .٨
 .٩األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
 .١٠األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
 .١١السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
 / ،، ،، .١٢حجـــاج حســـن محمـد
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣

األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى
األستاذ الدكتور /أحمد عابدين محمد عطيه
األستاذ الدكتورة /فاتن مصطفى درويش
األستاذ الدكتور /محمد فتحى محمد إبراھيم
 / ،، ،،محروس عثمان أحمد
األستاذ الدكتورة/ساميـــة جـــالل أحمـد
 / ،، ،،نھــى ناھــض عطية
األستاذ الدكتور /إكرامى عبدالرحيم خليل
السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
 / ،،ليلـى محمـد عبدالعزيز
،،
السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى

رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــة
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء
العضوية الصيدلية
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
أستــــــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
أستــــاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
أستـــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
مـــــــدرس الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــة
المشرف على قطاع شركة "سيد" فرع أسيوط
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma
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إجتمـع مجلس الكلية يوم األحد الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠م فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ً
بجلسته رقم ) (٦٩١بمقر 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
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 .٤األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
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وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
 .١السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
 .٢األستاذ الدكتور /عــادل فــوزى يوسـف
 / ،، ،، .٣فرغلى عبدالحميد عمر
 .٤السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
 .٥األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفه

القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــــرغ
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط

ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس التھنئة للسيد الدكتور /حجاج حسن محمد – بمناسبة
تعيين سيادته قائما ً بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية وشكر قسم الصيدلة
الصناعية لموافقته على إستضافة معمل األبحاث الخاص بقسم الفارماكولوجى.
كما قدم الشكر لكل من-:
 -١السيدة األستاذ الsدكتورة /سsامية جsالل أحمsد عsن فتsرة رئاسsة سsيادتھا لمجلsس قsسم الكيميsاء
العضوية الصيدلية.
 -٢السيد األستاذ الدكتور /فرجsانى عبدالحميsد محمsد – أسsتاذ الsصيدالنيات المتفsرغ إلنتھsاء فتsرة
عضوية سيادته بالمجلس.
كما رحب بكال من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جsالل أحمsد  -أسsتاذ الكيميsاء العsضوية الsصيدلية المتفsرغ
إلنضمام سيادتھا لعضوية المجلس بصفتھا أقدم أساتذة قسم الكيمياء العضوية الصيدلية.
 -٢الssسيد األسssتاذ الssدكتور /إكرامssى عبssدالرحيم خليssل  -أسssتاذ الssصيدالنيات إلنssضمام سssيادته
لعضوية المجلس بصفته أقدم أساتذة قسم الصيدالنيات.
 -٣الssسيد الssدكتور /بھssاء جمssال الssدين محمssد  -أسssتاذ الكيميssاء العssضوية الssصيدلية المssساعد
إلنضمام سيادته لعضوية المجلس ممثالً عن األساتذة المساعدين بالكلية.
كمssا قssدم العssزاء فssى وفssاة والssدة الssسيدة األسssتاذ الssدكتورة /مھـssـا عبssدالعظيم حssسن  -رئssيس
مجلس قسم الصيدالنيات.
ثم بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١مذكرة بشأن إختيار أمين لمجلس الكلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تجديد فترة السيد األستاذ الدكتور /حسن رفعت حسن ـ رئsيس مجلsس قsسم
الكيمياء التحليليـة الصيدلية أمينا ً لمجلس الكلية إعتبارا من ٢٠٢٠/٩/٢٠م.
 -٢التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٦٩٠بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق مع مراعاة تعديل قرار الموضوع رقم ) (٦إلى "إعتمsاد نتيجsة اإللتماسsات"
وأما قرار موضوع رقم ) (١٩يتم حذف جملة "وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً".
 -٣مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٩٠بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩م.
٢
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القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
 -٤مssذكرة شssئون الطssالب بالكليssة بssشأن إيقssاف قيssد الطssالب المقيssدين بالفرقssة الرابعssة ببرنssامج
الصيدلة اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م لحين تحديد مsوقفھم مsن الخدمsة العsسكرية
والوطنية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إيقsاف قيsد الطsالب المقيsدين بالفرقsة الرابعsة ببرنsامج الsصيدلة اإلكلينيكيsة
للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م لحين تحديد موقفھم من الخدمة العسكرية والوطنية.
 -٥مssذكرة شssئون الطssالب بالكليssة بssشأن اإللتماسssات المقدمssة مssن بعssض طssالب برنssامج الssصيدلة
اإلكلينيكية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى إعتمssاد نتيجssة اإللتماسssات المقدمssة مssن بعssض طssالب برنssامج الssصيدلة
اإلكلينيكية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
 -٦مsذكرة شssئون الطssالب بالكليsة بssشأن قيssام الطsالب الssذين سssبق لھsم اإلمتحssان ) (Onlineللعssام
الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩م باداء إمتحاناتھم العملية عن طريق عمل أبحاث.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى أن يsؤدوا إمتحانsاتھم العمليsة عsن طريsق عمsل أبحsاث أو مsا تsراه األقsسام
المختلفة.
 -٧مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن مقترح وثيقة الكلية الموحsدة لتقيsيم الطsالب فsى اإلمتحانsات
الشفھية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
موافقة المجلس على الوثيقة اإلسترشادية المرفقة.
 -٨مذكرة إدارة الدراسات العليا بالكلية بشأن إلزام طالب الدراسات العليsا )الماجsستير  -دكتsوراه(
بتسليم " "Lab bookوتقديم دفتر المعمل.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى إلssزام طssالب الدراسssات العليssا )الماجssستير  -دكتssوراه( بتssسليم " Lab
 "bookوتقديم دفتر المعمل.
 -٩مذكرة إدارة الدراسات العليا بالكلية بشأن إقتراح جدول إمتحان الدراسات العليا الخاصة دبلsوم
)الصيدلة السريرية – التكنولوجيا الصيدلية  -التحليل اآللى والرقابة الدوائية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على أن تكون يوم  ٢٣نوفمبر ٢٠٢٠م.
 -١٠مذكرة إدارة الدراسات العليا بالكلية بشأن إعتماد نتيجة دبلsوم الsصيدلة الsسريرية )دور ثsان(
لعام ٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد نتيجة دبلوم الصيدلة السريرية )دور ثان( لعام ٢٠٢٠م.
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 -١١خطssاب قssسم الssصيدلة الssصناعية بssشأن قيssد الssصيدالنية /إيمssان إسssماعيل عبssدالعزيز – )مssن
الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /على عبدالظاھر عبدالرحمن
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /محروس عثمان أحمد
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
-٣السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق
األستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /إيمssان إسssماعيل عبssدالعزيز – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٢خطاب قسم الصيدالنيات بsشأن قيsد الsصيدالنية/ھبsه يsسرى عبدالحميsد – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /السيد على إبراھيم
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /نورا حسن عبدالاله
أستاذ الصيدالنيات المساعد
-٣السيدة الدكتورة /سارة أحمد أبوالمجد
مدرس الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية/ھبه يسرى عبدالحميد – )من الخارج( لنيsل درجsة دكتsوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٣خطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنية /ريsم ياسsين عبsدالكريم – المعيsدة بالقsسم لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سوزان شوقى طوس
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /إيھاب أحمد فؤاد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٣السيدة الدكتورة /نرمين السيد العراقى
مدرس الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيsد الsصيدالنية /ريsم ياسsين عبsدالكريم – المعيsدة بقsسم الsصيدالنيات لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -١٤خطاب قسم الsصيدالنيات بsشأن قيsد الsصيدلى /محمsد سsيد أحمsد – المعيsد بالقsسم لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /سيد إسماعيل محمد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٣السيد األستاذ الدكتور /إكرامى عبدالرحيم خليل
أستاذ الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدلى /محمssد سssيد أحمssد – المعيssد بقssسم الssصيدالنيات لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً
 -١٥خطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنية /إسراء سمير أبوالحsسن – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد فتحى محمد إبراھيم
أستاذ الصيدالنيات
-٢السيد األستاذ الدكتور /إكرامى عبدالرحيم خليل
أستاذ الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /إسssراء سssمير أبوالحssسن – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٦خطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنية /آية حجاج متولى – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /تھانى حسن الفحام
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /مھا عبدالعظيم حسن
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /آية حجsاج متsولى – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٧خطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيد الصيدالنية /سارة عبدالفتاح محمود – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /إيھاب أحمد فؤاد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /دينا فتح ﷲ محمد
أستاذ الصيدالنيات
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /سssارة عبssدالفتاح محمssود – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٨خطssاب قssسم الssصيدلة اإلكلينيكيssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /كرسssتينا مssيالد لssبس – المssدرس
المساعد بالقسم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فsى العلsوم الsصيدلية )صsيدلة إكلينيكيsة( بإشsراف
كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد مصطفى السيد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيد الدكتور /أحمد شوقى محمد غانم
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى قيsد الsصيدالنية /كرسsتينا مsيالد لsبس – المsدرس المsساعد بقsسم الsصيدلة
اإلكلينيكيssة لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية )صssيدلة إكلينيكيssة( وبإشssراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٩خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن قيد الصيدالنية /إنجsى صsفوت نجيsب – المعيsدة بالقsسم
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيد الدكتور /أحمد شوقى محمد غانم
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الsصيدالنية /إنجsى صsفوت نجيsب – المعيsدة بقsسم الsصيدلة اإلكلينيكيsة
لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )صssيدلة إكلينيكيssة( وبإشssراف اللجنssة المssذكورة
سابقا ً.
 -٢٠خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن قيد الصيدالنية /دعاء مصطفى محمود – )مsن الخsارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /مھران شاكر عبدالرحمن
أستاذ الفارماكولوجى – كلية الطب
والمشرف على قسم علم األدوية والسموم – كلية لصيدلة
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة قيد الصيدالنية /دعاء مsصطفى محمsود – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.

٦

-٢١

-٢٢

-٢٣

-٢٤

    )(   !//

خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن قيد الصيدالنية /ريsم سsمير ربيsع – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
-٢السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /ريم سمير ربيع – )من الخارج( لنيل درجة الماجsستير فsى
العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطاب قsسم الsصيدلة اإلكلينيكيsة بsشأن قيsد الsصيدالنية /فاطمsة الزھsراء حsسن محمsد – )مsن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
-٢السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الsصيدالنية /فاطمsة الزھsراء حsسن محمsد – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن قيد الصيدلى /محمد الsسعيد عبsدالباقى – )مsن الخsارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /دينا فتح ﷲ محمد
أستاذ الصيدالنيات
-٢السيد الدكتور /أحمد شوقى محمد غانم
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى قيsssد الsssصيدلى /محمsssد الsssسعيد عبsssدالباقى – )مsssن الخsssارج( لنيsssل درجsssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطssاب قssسم علssم األدويssة والssسموم بssشأن قيssد الssصيدالنية /ياسssمين فيssصل محمssد – المعيssدة
بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدوية والسموم( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود حمدى عبدالرحيم
أستاذ الفارماكولوجى المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /مريم أشرف أمين
مدرس علم األدوية والسموم
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى قيsssد الsssصيدالنية /ياسsssمين فيsssصل محمsssد – المعيsssدة بقsssسم علsssم األدويsssة
والssسموم لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )األدويssة والssسموم( وبإشssراف اللجنssة
المذكورة سابقا ً.
 -٢٥خطاب قسم علم األدوية والسموم بشأن قيد الصيدالنية /يمنى حsسنى أحمsد – المعيsدة بالقsسم
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدوية والسموم( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد عثمان عبدالظاھر
أستاذ الفارماكولوجى المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /اآلء طلعت عبدﷲ
مدرس الفارماكولوجى
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /يمنى حsسنى أحمsد – المعيsدة بقsسم علsم األدويsة والsسموم
لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )األدويssة والssسموم( وبإشssراف اللجنssة المssذكورة
سابقا ً.
 -٢٦خطاب قسم علم األدويsة والsسموم بsشأن قيsد الsصيدالنية /أمنيsة أسsامه محمsد توفيsق – )مsن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدوية والسموم( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /حنان محمد سيد
أستاذ الفارماكولوجى
-٢السيد الدكتور /محمد سالم ھريدى
مدرس الفارماكولوجى
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /أمنيssة أسssامه محمssد توفيssق – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدوية والسموم( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٧خطاب قسم علم األدوية والسموم بشأن قيد الصيدالنية /دعاء محمد محمsود – )مsن الخsارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )األدوية والسموم( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود حمدى عبدالرحيم
أستاذ الفارماكولوجى المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /مروى عبدالرحيم أحمد
مدرس الفارماكولوجى
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /دعاء محمد محمود – )من الخارج( لنيل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )األدوية والسموم( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٨خطsاب قssسم الكيميssاء العssضوية الssصيدلية بssشأن قيsد الssصيدلى /محمssد أحمssد محمssود – المعيssد
بالقssسم لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضوية صssيدلية( وبإشssراف كssل
من-:
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-١السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٢السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٣السيدة الدكتورة /عنبر فنجرى محمد
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدلى /محمssد أحمssد محمssود – المعيssد بقssسم الكيميssاء العssضوية
الssصيدلية لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضوية صssيدلية( وبإشssراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٩خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن قيsد الsصيدلى /محمsود صsالح محمsود – المعيsد
بالقssسم لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضوية صssيدلية( وبإشssراف كssل
من-:
-١السيد الدكتور /حجاج حسن محمد
األستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس
قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٢السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٣السيد الدكتور /ياسر عبدالھادى مصطفى
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدلى /محمssود صssالح محمssود – المعيssد بقssسم الكيميssاء العssضوية
الssصيدلية لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضوية صssيدلية( وبإشssراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٠خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن قيد الصيدالنية /شيماء أحمsد عثمsان – المعيsدة
بالقssسم لنيsل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضوية صssيدلية( وبإشssراف كssل
من-:
-١السيد الدكتور /حجاج حسن محمد
األستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس
قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٢الدكتورة /عال محمد فھمى أبوغدير
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣السيد الدكتور /ياسر عبدالھادى مصطفى
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsة علssى قيssد الssصيدالنية /شssيماء أحمssد عثمssان – المعيssدة بقssسم الكيميssاء العssضوية
الssصيدلية لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضوية صssيدلية( وبإشssراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣١خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن قيد الsصيدالنية /شsيماء مsصطفى عبsدالحافظ –
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الsصيدلية )كيميsاء عsضوية صsيدلية( وبإشsراف
كل من-:
-١السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٢السيد الدكتور /ياسر عبدالھادى مصطفى
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣السيدة الدكتورة /عنبر فنجرى محمد
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى قيsد الsصيدالنية /شsيماء مsصطفى عبsدالحافظ – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٢خطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن قيد الsصيدالنية /دعsاء حsسن رشsدى – المعيsدة
بالقssسم لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء تحليليssة صssيدلية( وبإشssراف كssل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سامية محمود الجيزاوى
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /نھى ناھض عطيه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
-٣السيدة الدكتورة /مروة فتحى بكر
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /دعssاء حssسن رشssدى – المعيssدة بقssسم الكيميssاء التحليليssة
الصيدلية لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنsة
المذكورة سابقا ً.
 -٣٣خطssاب قssسم الكيميssاء التحليليssة الssصيدلية بssشأن قيssد الssصيدالنية /عليssاء عبssده فssؤاد – )مssن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )كيميsاء تحليليsة صsيدلية( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /حسن رفعت حسن
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
-٢السيدة الدكتورة /مروة فتحى بكر
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المساعد
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /عليsاء عبsده فsؤاد – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٤خطاب قسم الكيمياء التحليليsة الsصيدلية بsشأن قيsد الsصيدالنية /منsه ﷲ محمsد بھsاء الsدين –
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فsى العلsوم الsصيدلية )كيميsاء تحليليsة صsيدلية( وبإشsراف
كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /نھى ناھض عطيه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
-٢السيدة الدكتورة /مروة رفعت الزھيرى
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المساعد
-٣السيدة الدكتورة /نھى مصطفى حسنى
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /منssه ﷲ محمssد بھssاء الssدين – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٥خطsاب قsسم الكيميssاء الدوائيsة بssشأن قيsد الsصيدالنية /آالء فتحssى بكsر – المعيssدة بالقsسم لنيssل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد محمد شيحه
أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية
-٢السيدة الدكتورة /ھدى يوسف حسن
أستاذ الكيمياء الدوائية المساعد المتفرغ
-٣السيد الدكتور /محمد خليفه عبدالجابر
مدرس الكيمياء الدوائية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /آالء فتحssى بكssر – المعيssدة بقssسم الكيميssاء الدوائيssة لنيssل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٦خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن قيد الصيدالنية /شيماء جمال محمsد – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /طارق أبوالفضل محمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الدوائية
-٢السيدة الدكتورة /وسام صابرعبدالعال
مدرس الكيمياء الدوائية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /شيماء جمال محمد – )من الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٣٧خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن قيد الصيدالنية /شيماء محمود عالم – )من الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /فرغلى عبدالحميد عمر
أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ
-٢السيد الدكتور /محمد خليفه عبدالجابر
مدرس الكيمياء الدوائية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /شيماء محمود عالم – )من الخارج( لنيل درجة الماجستير
فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٨خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن قيد الصيدالنية /كوثر سحيب توفيق – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد محمد شيحه
أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية
-٢السيدة الدكتورة /ھند أبوالمجد عبدالمنعم
مدرس الكيمياء الدوائية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /كوثر سحيب توفيق – )من الخارج( لنيل درجة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )كيمياء دوائية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٩خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن قيد الصيدلى /أحمد عبدالرسول سيد – )من الخsارج( لنيsل
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /منى عبدالحميد حسن الباز
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيد الدكتور /خالد محمد محمود مھنى
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدلى /أحمد عبدالرسول سsيد – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة دكتsوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٤٠خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن قيد الصيدالنية /أمنية حسام الsدين محمsد – )مsن الخsارج(
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية
-٢السيدة الدكتورة /مروة عبدالنعيم جابر
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /أمنيssة حssسام الssدين محمssد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن قيد الصيدالنية /رانيsا صsبرى عبدالحميsد – )مsن الخsارج(
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /رجاء حمدى سالمه
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /غادة محمد عزت
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /رانيssا صssبرى عبدالحميssد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /شssيماء عبدالناصssر عبssدالاله – )مssن
الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية
-٢السيدة الدكتورة /إيمان مجدى محمد رضوان
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى قيsد الsصيدالنية /شsيماء عبدالناصsر عبsدالاله – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطاب قسم الكيميsاء الحيويsة بsشأن قيsد الsصيدالنية /نھلsة طsارق سsيد – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سحر الديك محمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /آيات عبدالرحمن سيد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد ال sصيدالنية /نھلssة طssارق سssيد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن قيد الصيدلى /إبراھيم أحمsد إبsرھيم – المعيsد بالقsسم لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والمشرف على قسم الكيمياء الحيوية
-٢السيدة الدكتورة /إيمان مجدى محمد رضوان
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدلى /إبsراھيم أحمsد إبsرھيم – المعيsد بقsسم الكيميsاء الحيويsة لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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خطاب قسم الكيميsاء الحيويsة بsشأن قيsد الsصيدالنية /ھالsة عبsدالعال محمsد – المعيsدة بالقsسم
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /منال أحمد محمد مندور
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /أمل عبدالفتاح محمود
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /ھالة عبدالعال محمد – المعيدة بقسم الكيمياء الحيوية لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /إسssراء علssى سssيد عبدالحميssد – )مssن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة الدكتورة /مروة عبدالنعيم جابر
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
-٢السيدة الدكتورة /سارة عبدالرحيم محمد عطا
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الsصيدالنية /إسsراء علsى سsيد عبدالحميsد – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن قيد الsصيدالنية /تsسنيم عبدالباسsط أحمsد – )مsن الخsارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /منى عبدالحميد حسن
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /مروة عبدالنعيم جابر
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /تssسنيم عبدالباسssط أحمssد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /رحssاب عبssدالرحيم محمssد عبssدالحفيظ –
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /منى عبدالحميد حسن
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /إيمان مجدى محمد رضوان
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /رحsاب عبsدالرحيم محمsد عبsدالحفيظ – )مsن الخsارج( لنيsل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٤٩خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن قيssد الssصيدلى /عبدالحميssد جمssال الssدين عابssدين – )مssن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
-٢السيدة الدكتورة /أمل عبدالفتاح محمود
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدلى /عبدالحميد جمsال الsدين عابsدين – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٠خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الصيدالنية /أمنية جابر أحمsد مجاھsد – )مsن
الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف
كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيد األستاذ الدكتور /ميخائيل نظمى عجبان
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /أمنيssة جssابر أحمssد مجاھssد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية )ميكروبيولوجيssا ومناعssة( وبإشssراف اللجنssة المssذكورة
سابقا ً.
 -٥١خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بsشأن قيsد الsصيدالنية /زينsب إبsراھيم راشsد  -المعيsدة
بالقssسم لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )ميكروبيولوجيssا ومناعssة( وبإشssراف كssل
من-:
-١السيدة الدكتورة /شيرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٢السيدة الدكتورة /إحسان محمد وجيه
مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /زينssب إبssراھيم راشssد  -المعيssدة بقssسم الميكروبيولوجيssا
والمناعssة لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )ميكروبيولوجيssا ومناعssة( وبإشssراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٢خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الصيدالنية /زينب أنور صsابر )مsن الخsارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /نھلة محمد كامل الشربينى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
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-٢السيدة الدكتورة /منى حسين محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /زينب أنور صابر– )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فsى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٣خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعsة بsشأن قيsد الsصيدالنية /أشsرقت جمsال أحمsد عثمsان –
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف
كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /إسماعيل صديق محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /شيرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsة علssى قيsد الssصيدالنية /أشsرقت جمssال أحمssد عثمsان – )مssن الخsارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٤خطsاب قsسم الميكروبيولوجيsا والمناعsة بsشأن قيssد الsصيدالنية /أميمsة فرغلsى عيsسى – )مssن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /روحية فتحى عبدالحميد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى قيsssد الsssصيدالنية /أميمsssة فرغلsssى عيsssسى – )مsssن الخsssارج( لنيsssل درجsssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٥خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الصيدالنية /اآلء محمد سعد – )من الخsارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف كل من-:
-١السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /أسماء صالح الدين جابر
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /اآلء محمد سعد – )من الخارج( لنيل درجة الماجsستير فsى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٥٦خطاب قسم الميكروبيولوجيsا والمناعsة بsشأن قيsد الsصيدالنية /رانيsا إسsماعيل طلعsت – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد على محمد الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /وجدان عبدالحميد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى قيsssد الsssصيدالنية /رانيsssا إسsssماعيل طلعsssت – )مsssن الخsssارج( لنيsssل درجsssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٧خطاب قsسم الميكروبيولوجيsا والمناعsة بsشأن قيsد الsصيدالنية /سsارة مsصطفى محمsد – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /شعبان ھاشم أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /ھبه ﷲ إسماعيل محمد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى قيsssد الsssصيدالنية /سsssارة مsssصطفى محمsssد – )مsssن الخsssارج( لنيsssل درجsssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٨خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /ماجssدة ناصssر صssديق – )مssن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى جمال ثابت
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /منى سالم إمبارك
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /ماجدة ناصر صديق – )من الخارج( لنيل درجة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥٩خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيsد الsصيدالنية /مsرام عبsدالنعيم مبsروك – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سلوى سيد أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
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-٢السيدة الدكتورة /شيرين محمد محمد عبدالعزيز
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /مssرام عبssدالنعيم مبssروك – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٠خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيsد الsصيدالنية /نsدى محمsد علsى محمsد – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /ماجى عبدﷲ إبراھيم
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /نssدى محمssد علssى محمssد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦١خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الsصيدالنية /ھsدير جمsال عبدالناصsر – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /ميخائيل نظمى عجبان
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /فاطمة محمد سيد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /ھssدير جمssال عبدالناصssر – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٢خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /ياسssمين خالssد أحمssد – )مssن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيد األستاذ الدكتور /رجاء صديق رشوان
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /ياسمين خالد أحمد – )من الخsارج( لنيsل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٦٣خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الصيدالنية /ياسمين عبsدالعاطى محمsد أحمsد
– )مsssن الخsssارج( لنيsssل درجsssة الماجsssستير فsssى العلsssوم الsssصيدلية )ميكروبيولوجيsssا ومناعsssة(
وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى جمال ثابت
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /إحسان محمد وجيه
مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /ياسssمين عبssدالعاطى محمssد أحمssد – )مssن الخssارج( لنيssل
درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )ميكروبيولوجيssا ومناعssة( وبإشssراف اللجنssة المssذكورة
سابقا ً.
 -٦٤خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الصيدلى /أحمد حسن فكsرى إبsراھيم – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /أمل أحمد محمود عبدالمجيد
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدلى /أحمssد حssسن فكssرى إبssراھيم – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٥خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة بssشأن قيssد الssصيدلى /خالssد محمssد عبssدالحكيم – )مssن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /منى أمين حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدلى /خالد محمد عبدالحكيم – )من الخارج( لنيل درجة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٦خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بsشأن قيsد الsصيدلى /محمsد نsصر الsدين جsاد الكsريم –
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف
كل من-:
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-١السيدة األستاذ الدكتورة /شيرين أحمد عبدالرحمن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /علياء محمود على غندور
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى قيsد الsصيدلى /محمsد نsصر الsدين جsاد الكsريم – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٧خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن قيد الصيدلى /محمود رضsا رجsب غريsب – )مsن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إيناس عبدالمجيد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /إنتصار حامد أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدلى /محمssود رضssا رجssب غريssب – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٨خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعsssة بssشأن قيssد الssصيدالنية /مينsssا سssامح يوسssف )مsssن
الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا ومناعsة( وبإشsراف كsل
من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /نھا عبدالحليم عفيفى
أستاذ ورئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /أمنية حسن بكر البدوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدالنية /مينssا سssامح يوسssف غطssاس – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٦٩خطssاب قssسم العقssاقير بssشأن قيssد الssصيدلى /محمssد فريssد شssوقى – المعيssد بالقssسم لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /مقبول أحمد مقبول
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /أحمد عابدين محمد
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٣السيدة الدكتورة /لورين جمال جبرائيل
مدرس العقاقير
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssصيدلى /محمssد فريssد شssوقى – المعيssد بقssسم العقssاقير لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٧٠خطssاب قssسم العقssاقير بssشأن قيssد الssصيدالنية /يssسرا عssادل عبssدالعزيز – المعيssدة بالقssسم لنيssل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد عبدالرحمن على
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى سيد أحمد
أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير
-٣السيدة الدكتورة /إيمان سيد أحمد السيد
مدرس العقاقير
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /يسرا عادل عبدالعزيز – المعيدة بقسم العقsاقير لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٧١خطssاب قssسم العقssاقير بssشأن قيssد الssصيدالنية /تssسنيم زيssدان زيssد – )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وبإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمود أحمد رمضان
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
أستاذ العقاقير المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد الصيدالنية /تsسنيم زيsدان زيsد – )مsن الخsارج( لنيsل درجsة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )عقاقير( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٧٢خطاب قسم العقاقير بشأن نقsل قيsد الsصيدالنية /غsادة أحمsد عبsدالمعز – المعيsدة بالقsسم لنيsل
درجة الماجستير فsى العلsوم الsصيدلية )عقsاقير( مsن قsسم الكيميsاء الحيويsة إلsى قsسم العقsاقير
نظرا لتعيينھا معيدة بالقسم وبإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /ھناء محمد سيد
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /عزة عباس خليفه
أستاذ العقاقير المتفرغ
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى نقsل قيsد الsصيدالنية /غsادة أحمsد عبsدالمعز – المعيsدة بقsسم العقsاقير لنيsل
درجة الماجستير فsى العلsوم الsصيدلية )عقsاقير( مsن قsسم الكيميsاء الحيويsة إلsى قsسم العقsاقير
نظرا لتعيينھا معيدة بقسم العقاقير وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٧٣خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن قيد السادة الsصيادلة المتقsدمين لsدبلوم الكيميsاء الsشرعية
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (١٠طالب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsة علssى قيssد الsسادة الssصيادلة المتقssدمين لssدبلوم الكيميsاء الssشرعية للعssام الجssامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (١٠طالب.
 -٧٤خطاب قسم الكيمياء الحيويsة بsشأن قيsد الsسادة الsصيادلة المتقsدمين لsدبلوم التغذيsة العالجيsة
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (١٠٠طالب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssسادة الssصيادلة المتقssدمين لssدبلوم التغذيssة العالجيssة للعssام الجssامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (١٠٠طالب.
 -٧٥خطاب قسم الصيدالنيات بشأن قيsد الsسادة الsصيادلة المتقsدمين لsدبلوم مستحsضرات التجميsل
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (٢٠طالب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد السادة الصيادلة المتقدمين لدبلوم مستحضرات التجميsل للعsام الجsامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (٢٠طالب.
 -٧٦خطssاب قsssسم الsssصيدلة اإلكلينيكيssة بsssشأن قيsssد الsssسادة الssصيادلة المتقsssدمين لsssدبلوم الsssصيدلة
اإلكلينيكية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (٩١طالب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على قيد السادة الsصيادلة المتقsدمين لsدبلوم الsصيدلة اإلكلينيكيsة للعsام الجsامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (٩١طالب.
 -٧٧خطsssاب قsssسم الميكروبيولوجيsssا والمناعsssة بsssشأن قيsssد الsssسادة الsssصيادلة المتقsssدمين لsssدبلوم
ميكروبيولوجيا ومناعة للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (٨طالب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى قيssد الssسادة الssصيادلة المتقssدمين لssدبلوم ميكروبيولوجيssا ومناعssة للعssام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وعددھم ) (٨طالب.
 -٧٨خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن إعتذار كال من-:
 -١الصيدالنية /رنا عماد الدين محمد – المقيدة )من الخsارج(عsن دخsول إمتحsان الsدور الثsانى
فى
مقررى "البيولوجيا الجزيئية – التحليل اآللى".
 -٢الصيدالنية /مارتينا عاطف ونجت  -المقيدة )من الخارج( عن دخــول إمتحــان مقــرر
الميكروبيولوجيا العامة والمناعة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار كال من-:
 -١الصيدالنية /رنا عماد الدين محمد – المقيدة )من الخsارج(عsن دخsول إمتحsان الsدور الثsانى
فى مقررى "البيولوجيا الجزيئية – التحليل اآللى".
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 -٢الssصيدالنية /مارتينssا عssاطف ونجssت  -المقيssدة )مssن الخssارج( عssن دخـssـول إمتحـssـان مقـssـرر
الميكروبيولوجيا العامة والمناعة.
 -٧٩التقرير الطبى المقsدم مsن الsصيدالنية /دينsا طsه محمsود – المعيsدة بقsسم الsصيدلة اإلكلينيكيsة
لنيل درجة الماجسـتير فى العلوم الصيدلية ) صيدلة إكلينيكية( بالراحة لمsدة يومsا مsن ٩/١إلsى
 ٢٠٢٠/٩/٢وإعتذارھا عن مقرر "عالجات صيدلية ."١
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتsذار الsصيدالنية /دينsا طsه محمsود – المعيsدة بقsسم الsصيدلة اإلكلينيكيsة
لنيssل درجssة الماجssسـتير فssى العلssوم الssصيدلية ) صssيدلة إكلينيكيssة( عssن دخssول إمتحssان مقssرر
"عالجssات صssيدلية  "١وذلssك بssسبب عssذرھا المرضssى والحاجssة إلssى الراحssة خssالل الفتssرة مssن
٩/١إلى .٢٠٢٠/٩/٢
 -٨٠خطاب قسم الصيدلة الsصناعية بsشأن تغييsر عنsوان رسsالة الماجsستير الخاصsة بالsصيدالنية/
سحر عبدالناصر محمد  -المعيدة بالقسم من-:
"صياغة وتقييم أغشية وأقراص فموية تحتوى على السيمفاستاتين"
"Formulation and evaluation of buccal films and tablets containing
"simvastatin
إلى-:
"صياغة وتقييم أقراص الصقة  ،أغشية فموية وھالم تحتوى على السيمفاستاتين لعالج
أمراض اللثة"
"Formulation and evaluation of simvastatin mucoadhesive tablets,
"films and gels for treatment of periodontal diseases
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى تغييssر عنssوان رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدالنية /سssحر عبدالناصssر
محمد  -المعيدة بقسم الصيدلة الصناعية  -علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
 -٨١خطاب قسم الصيدلة الsصناعية بsشأن تغييsر عنsوان رسsالة الماجsستير الخاصsة بالsصيدالنية/
زينب عبدالعال محمد  -المسجلة )من الخارج( من-:
"تحضير وتقييم أغشية وأقراص فموية تحتوى على اللوراتادين"
"Formulation and evaluation of buccal films and tablets containing
"loratadine
إلى-:
"تحضير وتقييم أقراص سريعة الذوبان تحتوى على اللوراتادين"
"Formulation and evaluation of fast dissolving tablets containing
"loratadine
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تغيير عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /زينب عبدالعال محمsد
 المسجلة )من الخارج( علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى. -٨٢خطssاب قssسم الكيميssاء العssضوية الssصيدلية بssشأن إضssافة الssسيد األسssتاذ الssدكتور /خالssد أبوزيssد
محمد  -أستاذ الكيمياء الصيدلية – كلية الصيدلة – جامعة عين شمس وعميد كليsة الsصيدلة –
جامعة السادات إلى لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصsة بالsصيدلى /محمsد كمsال سsيد
 المssسجل )مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء عssضويةصيدلية( نظرا لنقله إلى جامعة السادات لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
)رحمه ﷲ(
-١السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيب كفافى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /خالد أبوزيد محمد
أستاذ الكيمياء الصيدلية – كلية الصيدلة – جامعة عين شمس
وعميد كلية الصيدلة – جامعة السادات
-٣السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
-٤السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى إضsssافة الsssسيد األسsssتاذ الsssدكتور /خالsssد أبوزيsssد محمsssد  -أسsssتاذ الكيميsssاء
الصيدلية – كلية الsصيدلة – جامعsة عsين شsمس وعميsد كليsة الsصيدلة – جامعsة الsسادات إلsى
لجنssة اإلشssراف علssى رسssالة الssدكتوراه الخاصssة بالssصيدلى /محمssد كمssال سssيد  -المssسجل )مssن
الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( نظرا لنقلsه
إلى جامعة السادات وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٨٣خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيدة الدكتورة /غادة محمsد عsزت محمsد  -أسsتاذ
الكيميssاء الحيويssة الطبيssة المssساعد – كليssة الطssب إلssى لجنssة اإلشssراف علssى رسssالة الماجssستير
الخاصة بالصيدلى /بيتر طلعت وليم  -المسجل )من الخارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( بدال من الsسيدة األسsتاذ الsدكتورة /مديحsة محsروس زخsارى لتsصبح
لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد ةاألستاذ الدكتورة /نفيسة حسن رفعت
أستاذ طب األطفال – كلية الطب
-٢السيدة الدكتورة /غادة محمد عزت
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد
-٣السيدة الدكتورة /ريھام إبراھيم الدسوقى
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيدة الدكتورة /غادة محمد عزت  -أستاذ الكيمياء الحيوية الطبيsة
المssساعد – كليssة الطssب إلssى لجنssة اإلشssراف علssى رسssالة الماجssستير الخاصssة بالssصيدلى /بيتssر
طلعت وليم  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيويsة(
بدال من السيدة األستاذ الدكتورة /مديحة محروس زخارى وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٨٤خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة الsسيدة الsدكتورة /إيمsان مجsدى رضsوان  -مsدرس
الكيميssاء الحيويssة الطبيssة– كليssة الطssب إلssى لجنssة اإلشssراف علssى رسssالة الssدكتوراه الخاصssة
بالصيدلى /عبدالرحمن حسن عبدالقوى  -المسجل )مsن الخsارج( لنيsل درجsة دكتsوراه الفلsسفة
فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( بدال من السيدة األستاذ الدكتورة /مديحة محروس زخارى
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /تحية ھاشم سليم
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /رجاء حمدى سالمه
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيدة الدكتورة /غادة عبدالرحمن محمد
أستاذ الباطنة العامة المساعد – كلية الطب
-٤السيدة الدكتورة /إيمان مجدى رضوان
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيدة الدكتورة /إيمان مجsدى رضsوان  -مsدرس الكيميsاء الحيويsة
الطبية– كلية الطب إلى لجنة اإلشsراف علsى رسsالة الsدكتوراه الخاصsة بالsصيدلى /عبsدالرحمن
حssسن عبssدالقوى  -المssسجل )مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية
)كيمياء حيوية( بدال من السيدة األسsتاذ الsدكتورة /مديحsة محsروس زخsارى وبإشsراف اللجنsة
المذكورة سابقا ً.
 -٨٥خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيد الدكتور /خالد محمد محمsود مھنsى  -مsدرس
الكيميssاء الحيويssة الطبيssة – كليssة الطssب إلssى لجنssة اإلشssراف علssى رسssالة الماجssستير الخاصssة
بالصيدالنية /سارة إبsراھيم محمsد  -المsسجلة )مsن الخsارج( لنيsل درجsة الماجsستير فsى العلsوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( بsدال مsن الsسيد األسsتاذ الsدكتور /عثمsان محمsد عsصام لتsصبح لجنsة
اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /أبوبكر محمد الطيب
أستاذ علم الحيوان  /الحشرات  -كلية العلوم – جامعة أسيوط
-٣السيدة الدكتورة /راندا ثمير حنا
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٤السيد الدكتور /خالد محمد محمود مھنى
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
٢٥
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد الدكتور /خالد محمد محمود مھنى  -مدرس الكيميsاء الحيويsة
الطبيsة – كليsة الطssب إلsى لجنssة اإلشsراف علsى رسssالة الماجsستير الخاصssة بالsصيدالنية /سssارة
إبssراھيم محمssد  -المssسجلة )مssن الخssارج( لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء
حيوية( بدال من السيد األستاذ الدكتور /عثمان محمد عصام وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٨٦خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إضافة السيد األستاذ الدكتور /جميل محمد عبدﷲ  -أسsتاذ
الكيميsssاء الحيويsssة– كليsssة الsssصيدلة – الجامعsssة الروسsssية إلsssى لجنsssة اإلشsssراف علsssى رسsssالة
الماجستير الخاصة بالصيدالنية /وئام عبدالرؤوف محمود  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجsة
الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء حيويssة( لحاجssة البحssث لتجميssع عينssات لتssصبح لجنssة
اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد يس أحمد نصار
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /راندا ثمير حنا
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٣السيدة الدكتورة /سالى محمد بكار
مدرس الكيمياء الحيوية الطبية
-٤السيد األستاذ الدكتور /جميل محمد عبدﷲ
أستاذ الكيمياء الحيوية – كلية الصيدلة – الجامعة الروسية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى إضssافة الssسيد األسssتاذ الssدكتور /جميssل محمssد عبssدﷲ  -أسssتاذ الكيميssاء
الحيويssة – كليssة الssصيدلة – الجامعssة الروسssية إلssى لجنssة اإلشssراف علssى رسssالة الماجssستير
الخاصة بالصيدالنية /وئام عبدالرؤوف محمود  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجsستير
فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( لحاجة البحsث لتجميsع عينsات وبإشsراف اللجنsة المsذكورة
سابقا ً.
 -٨٧خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن إعتذار السيد األستاذ الsدكتور /حsافظ رجsب حsافظ مsدكور-
أسsتاذ ورئsيس مجلsس قssسم الكيميsاء الحيويssة والبيولوجيsا الجزيئيssة بكليsة الssصيدلة – جامعssة
األزھر بأسيوط عن لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالصيدلى /حسين طه حsسين
 المssسجل )مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية )كيميssاء حيويssة(لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /حسنى على حسن
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /أحمد على عبدالغنى
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
بكلية الصيدلة – جامعة األزھر بنين بأسيوط
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار السيد األسsتاذ الsدكتور /حsافظ رجsب حsافظ مsدكور -أسsتاذ ورئsيس
مجلس قsسم الكيميsاء الحيويsة والبيولوجيsا الجزيئيsة بكليsة الsصيدلة – جامعsة األزھsر بأسsيوط
عن لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالصيدلى /حسين طه حسين  -المsسجل )مsن
الخارج( لنيل درجsة دكتsوراه الفلsسفة فsى العلsوم الsصيدلية )كيميsاء حيويsة( وبإشsراف اللجنsة
المذكورة سابقا ً.
 -٨٨خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن تssشكيل لجنssة الحكssم والمناقssشة علssى رسssالة الssدكتوراه
الخاصة بالصيدلى /حسين طه حسين  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتsوراه الفلsسفة فsى
العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد أحمد عبدالمعطى
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
كلية الطب – جامعة سوھاج
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /نجوى سيد أحمد
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية
كلية الطب – جامعة سوھاج
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /حسنى على حسن
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيد األستاذ الدكتور /أحمد على عبدالغنى أبوزيد
أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بنين بأسيوط
علما بsأن الرسsالة صsالحة للمناقsشة وأن الطالsب قsام بعمsل الsسيمينارات المطلوبsة وقsام بنsشر
بحث فى مجلة متخصصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تsشكيل لجنsة الحكsم والمناقsشة علsى رسsالة الsدكتوراه الخاصsة بالsصيدلى/
حسين طه حsسين  -المsسجل )مsن الخsارج( لنيsل درجsة دكتsوراه الفلsسفة فsى العلsوم الsصيدلية
)كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٨٩خطssاب قssسم الكيميssاء الحيويssة بssشأن تssشكيل لجنssة الحكssم والمناقssشة علssى رسssالة الماجssستير
الخاصssة بالssصيدالنية /فاطم sة الزھssراء مssصطفى كامssل  -المssسجلة )مssن الخssارج( لنيssل درجssة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء حيوية( على النحو التالى-:
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)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيد الدكتور /محمد حسنى حسان
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المساعد  -كلية الطب – جامعة جنوب الوادى
)ممتحنا ً داخليا ً(
-٢السيد الدكتور /عمرو أحمد على يوسف
أستاذ طب القلب واألوعية والدموية المساعد  -كلية الطب -جامعة أسيوط
)عن المشرفين(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /تحية ھاشم سليم
أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية المتفرغ  -كلية الطب – جامعة أسيوط
علمssا بssأن الرسssالة صssالحة للمناقssشة وأن الطالب sة قام sت بعمssل الssسيمينارات المطلوبssة وقام sت
بنشر بحث فى مجلة متخصصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالsصيدالنية/
فاطمssة الزھssراء مssصطفى كامssل  -المssسجلة )مssن الخssارج( لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم
الصيدلية )كيمياء حيوية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٩٠خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تشكيل لجنة الحكsم والمناقsشة علsى رسsالة الsدكتوراه الخاصsة
بالssصيدلى /رأفssت الssسيد عبssدالرحيم -المssسجل )مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى
العلوم الصيدلية )صيدالنيات( على النحو التالى-:
)محكما خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /خالد إسماعيل صالح
أستاذ الصيدالنيات ووكيـل الكلية لشئون التعليم والطالب
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بنين بأسيوط
)محكما خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /حاتم عبدالمنصف سرحان
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كلية الصيدلة – جامعة المنيا
)مشرفا ً(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /فوزية السيد أحمد حبيب
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ  -كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة األستاذ الدكتورة /جيھان نبيل حسن فتيح
أستاذ الصيدالنيات ووكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث
كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
على أن يكتفى بأحد المشرفين الداخليين فsى عsضوية لجنsة الحكsم فsى حالsة تعsذر حsضور بقيsة
المشرفين جلسة المناقشة والحكsم علsى الرسsالة وقsام الطالsب بإلقsاء عsدد ) (٣حلقsات نقاشsية
بالقسم وقام بنشر بحث فى مجلة العلوم الصيدلية بالكلية .
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تsشكيل لجنsة الحكsم والمناقsشة علsى رسsالة الsدكتوراه الخاصsة بالsصيدلى/
رأفssت الssسيد عبssدالرحيم -المssسجل )مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم
الصيدلية )صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٩١خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة بssشأن تssشكيل لجنssة الحكssم والمناقssشة علssى رسssالة
الماجستير الخاصة بالsصيدالنية /روان عبدالحميsد أحمsد  -المsسجلة )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /جمال فضل محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا  -كلية الصيدلة – جامعة المنيا
)ممتحنا ً داخليا ً(
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /شيرين أحمد عبدالرحمن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
كلية الطب – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /إيناس عبدالمجيد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
-٤السيدة األستاذ الدكتورة /إيمان محمد حسانين خضر
)مشرفا ً(
أستاذ النفسية والعصبية المتفرغ  -بالمستشفى الجامعى بأسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيدة الدكتورة /شيرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
كلية الطب – جامعة أسيوط
علما بأن الرسالة صsالحة للمناقsشة وتsم عرضsھا علsى مجلsس القsسم وقsد قامsت الطالبsة بعمsل
حلقتssين نقاشssيتين قبلھssا مجلssس القssسم  ،علمssا بأنھssا قامssت بإرسssال بحssث للنssشر فssى المssؤتمر
الدولى ).(MSVirtual2020
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالsصيدالنية/
روان عبدالحميssد أحمssد  -المssسجلة )مssن الخssارج( لنيssل درجssة الماجssستير فssى العلssوم الssصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٩٢خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة بssشأن تssشكيل لجنssة الحكssم والمناقssشة علssى رسssالة
الماجستير الخاصة بالصيدالنية /أيsة فرجsانى عبدالحميsد  -المsسجلة )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( على النحو التالى-:
)ممتحناً داخليا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى جمال ثابت
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيدة الدكتورة /ريھام على إبراھيم
أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة المساعد -كلية الصيدلة – جامعة المنيا
)عsssssssssssssن
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /خالد محمد حسانين
المشرفين(
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
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علما بأن الرسالة صsالحة للمناقsشة وتsم عرضsھا علsى مجلsس القsسم وقsد قامsت الطالبsة بعمsل
حلقتssين نقاشssيتين قبلھssا مجلssس القssسم  ،علمssا بأنھssا قامssت بإرسssال بحssث للنssشر فssى مجلssة
متخصصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالsصيدالنية/
أيsة فرجsانى عبدالحميssد  -المsسجلة )مsن الخssارج( لنيsل درجsة الماجssستير فsى العلsوم الssصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٩٣خطssاب قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة بssشأن تقssدم ال sسيد ال sصيدلى /ھيssثم محمssد صssدقى -
المعيssد بالقssسم لخطssة البعثssات الssسنوية للعssام ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة
) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تقsدم الsسيد الsصيدلى /ھيsثم محمsد صsدقى  -المعيsد بقsسم الميكروبيولوجيsا
والمناعة لخطة البعثات السنوية للعsام ٢٠٢١/٢٠٢٠م مsن الخطsة الخمsسية الثامنsة )-٢٠١٧
 (٢٠٢٢بالنظام التنافسى.
 -٩٤خطاب قسم الكيمياء العsضوية الsصيدلية بsشأن تقsدم الsسيد الsصيدلى /أحمsد محمsود مsصطفى
الحssداد  -المعيssد بالقssسم لخطssة البعثssات الssسنوية للعssام ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية
الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تقدم السيد الصيدلى /أحمد محمود مصطفى الحداد  -المعيsد بقsسم الكيميsاء
العضوية الصيدلية لخطة البعثات الsسنوية للعsام ٢٠٢١/٢٠٢٠م مsن الخطsة الخمsسية الثامنsة
) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
 -٩٥خطاب قسم علم األدوية والسموم بشأن تقدم الsسيد الsصيدلى /أحمsد جمsال حمsدان  -المsدرس
المssساعد بالقssسم للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه )بعثssة خارجيssة( مssن خssالل األعssالن الموحssد
لخطssة البعثssات للعssام الرابssع ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة )(٢٠٢٢-٢٠١٧
بالنظام التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى تقsدم الsسيد الsصيدلى /أحمsد جمsال حمsدان  -المsدرس المsساعد بقsسم علsم
األدويssة والssسموم للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه )بعثssة خارجيssة( مssن خssالل األعssالن الموحssد
لخطssة البعثssات للعssام الرابssع ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة )(٢٠٢٢-٢٠١٧
بالنظام التنافسى.
 -٩٦خطاب قسم العقsاقير بsشأن تقsدم الsسيد الsصيدلى /أحمsد عبsدالفتاح أحمsد  -المsدرس المsساعد
بالقسم للحصول على درجة الدكتوراه )بعثة خارجية( من خالل اإلعالن الموحsد لخطsة البعثsات
للعام الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى تقssدم ال sسيد الssصيدلى /أحمssد عبssدالفتاح أحمssد  -المssدرس المssساعد بقssسم
العقssاقير للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه )بعثssة خارجيssة( مssن خssالل اإلعssالن الموحssد لخطssة
البعثssات للعssام الرابssع ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظssام
التنافسى.
 -٩٧خطssاب قssسم العقssاقير بssشأن تقssدم الssصيدالنية /والء ھمssام محمssد  -المssدرس المssساعد بالقssسم
للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه )بعثssة خارجيssة( مssن خssالل اإلعssالن المssدرج والموحssد لخطssة
البعثssات للعssام الرابssع ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظssام
التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى تقssدم الssصيدالنية /والء ھمssام محمssد  -المssدرس المssساعد بقssسم العقssاقير
للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه )بعثssة خارجيssة( مssن خssالل اإلعssالن المssدرج والموحssد لخطssة
البعثssات للعssام الرابssع ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظssام
التنافسى.
 -٩٨خطssاب قssسم الكيميssاء التحليليssة الssصيدلية بssشأن تقssدم الssصيدالنية /أيssة ﷲ محمssد دوينssى -
المsدرس المssساعد بالقsسم للحssصول علsى درجssة الssدكتوراه )بعثsة خارجيssة( مsن خطssة البعثssات
للعام الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تقدم الصيدالنية /أيsة ﷲ محمsد دوينsى  -المsدرس المsساعد بقsسم الكيميsاء
التحليليssة الssصيدلية للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه )بعثssة خارجيssة( مssن خطssة البعثssات للعssام
الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
 -٩٩خطاب قsسم الsصيدلة الsصناعية بsشأن تقsدم الsسيدة الsدكتورة /مsروة جsالل النجsار  -المsدرس
بالقسم لمھمة علمية لما بعد الدكتوراه من خالل خطة البعثات للعام الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى تقssدم الssسيدة الssدكتورة /مssروة جssالل النجssار  -مssدرس الssصيدلة الssصناعية
لمھمة علمية لما بعد الدكتوراه من خالل خطة البعثات للعام الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -١٠٠خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن تقدم الsسيدة الsدكتورة /وسsام صsابر عبsدالعال – المsدرس
بالقسم لمھمة علمية ما بعد الدكتوراه من خالل خطة البعثات للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م من الخطsة
الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تقدم الsسيدة الsدكتورة /وسsام صsابر عبsدالعال – مsدرس الكيميsاء الدوائيsة
لمھمssة علميssة مssا بعssد الssدكتوراه مssن خssالل خطssة البعثssات للعssام ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن الخطssة
الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
 -١٠١خطssاب قssسم الكيميssاء الدوائيssة بssشأن تقssدم الssسيد الssدكتور /أحمssد صssفوت محمssد – األسssتاذ
المساعد بالقسم لمھمة علمية ما بعد الدكتوراه مsن خsالل خطsة البعثsات للعsام ٢٠٢١/٢٠٢٠م
من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علsssى تقsssدم الssسيد الsssدكتور /أحمsssد صsssفوت محمssد – أسsssتاذ الكيميsssاء الدوائيsssة
المssساعد لمھمssة علميssة مssا بعssد الssدكتوراه مssن خssالل خطssة البعثssات للعssام ٢٠٢١/٢٠٢٠م مssن
الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
 -١٠٢خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن تقدم السيد األستاذ الدكتور /محمد محمsود عبsداللطيف –
أسssssتاذ ورئssssيس مجلssssس القssssسم لمھمssssة علميssssة مssssا بعssssد الssssدكتوراه لخطssssة البعثssssات للعssssام
الرابع٢٠٢١/٢٠٢٠م من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsة علsى تقssدم الsسيد األسssتاذ الsدكتور /محمssد محمsود عبssداللطيف – أسsتاذ ورئssيس
مجلsssس قsssسم الsssصيدلة اإلكلينيكيsssة لمھمsssة علميsssة مsssا بعsssد الsssدكتوراه لخطsssة البعثsssات للعsssام
الرابع٢٠٢١/٢٠٢٠م من الخطة الخمسية الثامنة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى.
 -١٠٣خطssاب قssسم العقssاقير بssشأن تقssدم الssسيد األسssتاذ الssدكتور /أحمssد محمssد عبssدالمولى – األسssتاذ
بالقسم ووكيل الكلية لشئون التعلsيم والطsالب لمھمsة علميsة بالخطsة الموحsدة"أبحsاث علميsة"
للبعثات للعام الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى تقssدم الssسيد األسssتاذ الssدكتور /أحمssد محمssد عبssدالمولى – أسssتاذ العقssاقير
ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لمھمة علميsة بالخطsة الموحsدة"أبحsاث علميsة" للبعثsات
للعام الرابع ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -١٠٤خطاب قسم العقاقير بشأن مsد األجsازة الدراسsية الخاصsة بالsسيدة الsصيدالنية /رفيsدة مsصطفى
على وھمان  -المدرس المساعد بالقسم لمدة عام )العام الخsامس( إعتبsارا مsن ٢٠٢٠/١٠/٨
وحتssى ٢٠٢١/١٠/٧م وذلssك للحssصول علssى درج sة الssدكتوراه حيssث أنھssا حssصلت علssى بعثssة
خارجية من خطة البعثsات للعsام الرابsع ٢٠١٦/٢٠١٥م مsن الخطsة الخمsسية الsسابعة للبعثsات
) (٢٠١٧-٢٠١٢حيث أن تمويل العام الخامس ليست على نفقة البعثات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى مssد األجssازة الدراسssية الخاصssة بالsسيدة الsصيدالنية /رفيssدة مssصطفى علssى
وھمssssان  -المssssدرس المssssساعد بقssssسم العقssssاقير لمssssدة عssssام )العssssام الخssssامس( إعتبssssارا مssssن
 ٢٠٢٠/١٠/٨وحتى ٢٠٢١/١٠/٧م وذلك للحصول على درجة الsدكتوراه حيsث أنھsا حsصلت
على بعثة خارجية من خطة البعثات للعام الرابع ٢٠١٦/٢٠١٥م من الخطsة الخمsسية الsسابعة
للبعثات ) (٢٠١٧-٢٠١٢حيث أن تمويل العام الخامس ليست على نفقة البعثات.
 -١٠٥خطاب قسم العقاقير بsشأن مsد األجsازة الدراسsية الخاصsة بالsسيد الsصيدلى /ھsشام محمsد بھsاء
الدين  -المدرس المساعد بالقسم لمدة عام )العام الرابsع( إعتبsارا مsن  ٢٠٢٠/١١/٢٧وحتsى
٢٠٢١/١١/٢٦م للحصول على منحة الدكتوراه.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على مد األجازة الدراسية الخاصsة بالsسيد الsصيدلى /ھsشام محمsد بھsاء الsدين -
المدرس المساعد بقسم العقاقير لمsدة عsام )العsام الرابsع( إعتبsارا مsن  ٢٠٢٠/١١/٢٧وحتsى
٢٠٢١/١١/٢٦م للحصول على منحة الدكتوراه.
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 -١٠٦خطssاب قssسم الكيميssاء الدوائيssة بssشأن مssد األجssازة الدراسssية الخاصssة بال sسيد ال sصيدلى /زيssن
العابssدين حssسيب محمssد  -المssدرس المssساعد بالقssسم لمssدة عssام )العssام الssسادس( إعتبssارا مssن
 ٢٠٢٠/١٠/١وحتssى ٢٠٢١/٩/٣٠م للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه أو لحssين اإلنتھssاء مssن
الرسالة أيھما أقرب.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على مد األجازة الدراسية الخاصة بالسيد الصيدلى /زين العابsدين حsسيب محمsد
 المsssدرس المsssساعد بقsssسم الكيميsssاء الدوائيsssة لمsssدة عsssام )العsssام الsssسادس( إعتبsssارا مsssن ٢٠٢٠/١٠/١وحتssى ٢٠٢١/٩/٣٠م للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه أو لحssين اإلنتھssاء مssن
الرسالة أيھما أقرب.
 -١٠٧خطاب قسم الكيميsاء الدوائيsة بsشأن مsد األجsازة الدراسsية الخاصsة بالsصيدالنية /شsروق أحمsد
محمد عبدالحميد  -المدرس المساعد بالقسم لمsدة عsام )العsام الثالsث( ببلجيكsا وذلsك للحsصول
على درجة الدكتوراه.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على مد األجازة الدراسية الخاصة بالصيدالنية /شروق أحمد محمد عبدالحميsد -
المدرس المساعد بقسم الكيمياء الدوائية لمدة عام )العام الثالث( ببلجيكا وذلsك للحsصول علsى
درجة الدكتوراه.
 -١٠٨خطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن فتح قناة علمية الخاصة برسالة الsدكتوراه للsسيد
ال sصيدلى /المنتssصر بssا حامssد علssى  -المssدرس المssساعد بالقssسم وإضssافة ال sسيدة الssدكتورة /
توموكو إماساكا  -جامعة كيوشو كمشرف خارجى حيsث أنsه حsصل علsى بعثsة إشsراف مsشترك
مssن خطssة البعثssات الssسنوية مssن العssام الثالssث ٢٠٢٠/٢٠١٩م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة
).(٢٠٢٢-٢٠١٧
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على فتح قناة علمية الخاصsة برسsالة الsدكتوراه للsسيد الsصيدلى /المنتsصر بsا
حامد على  -المsدرس المsساعد بقsسم الكيميsاء التحليليsة الsصيدلية وإضsافة الsسيدة الsدكتورة /
توموكو إماساكا  -جامعة كيوشو كمشرف خارجى حيث أنه حsصل علsى بعثsة إشsراف مsشترك
مssن خطssة البعثssات الssسنوية مssن العssام الثالssث ٢٠٢٠/٢٠١٩م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة
).(٢٠٢٢-٢٠١٧
 -١٠٩خطاب قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بشأن منح السيد الصيدلى /المنتsصر بsا حامsد علsى -
المدرس المساعد بالقسم إجازة دراسية بمرتب لمدة عsام لحsصوله علsى بعثsة إشsراف مsشترك
للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كيوشو بدولة اليابsان ضsمن الخطsة الخمsسية الثامنsة
) (٢٠٢٢-٢٠١٧إعتباراً من تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح الsسيد الsصيدلى /المنتsصر بsا حامsد علsى  -المsدرس المsساعد بقsسم
الكيمياء التحليلية الصيدلية إجازة دراسية بمرتب لمدة عام لحصوله على بعثة إشراف مsشترك
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للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كيوشو بدولة اليابsان ضsمن الخطsة الخمsسية الثامنsة
) (٢٠٢٢-٢٠١٧إعتباراً من تاريخ السفر.
 -١١٠خطsاب قsسم الكيميssاء التحليليsة الssصيدلية بsشأن مsنح الsسيد الsصيدلى /محمssد إبsراھيم جssادﷲ -
المدرس المساعد بالقسم إجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات لحsصوله علsى بعثsة خارجيsة
إلsssى دولsssة إسsssتراليا للحsssصول علsssى درجsssة الsssدكتوراه ضsssمن خطsssة البعثsssات للعsssام الثالsssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة للبعثsssات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى مssنح ال sسيد ال sصيدلى /محمssد إبssراھيم جssادﷲ  -المssدرس المssساعد بقssسم
الكيميssاء التحليليssة الssصيدلية إجssازة دراسssية بمرتssب لمssدة أربssع سssنوات لحssصوله علssى بعثssة
خارجيssة إلssى دولssة إسssتراليا للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه ضssمن خطssة البعثssات للعssام الثالssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة للبعثsssات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
 -١١١خطاب قسم الكيمياء الحيوية بشأن منح السيد الصيدلى /محمد عاطف فاضل حsسين  -المsدرس
المssساعد بالقssسم إجssازة دراسssية بمرتssب لمssدة أربssع سssنوات لحssصوله علssى بعثssة خارجيssة إلssى
جامعssة لssوفين بدولssة بلجيكssا للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه ضssمن خطssة البعثssات للعssام الثالssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م من الخطsة الخمsسية الثامنsة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsام التنافsسى إعتبsاراً مsن
تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح السيد الصيدلى /محمد عاطف فاضل حسين  -المدرس المsساعد بقsسم
الكيميssاء الحيويssة إجssازة دراسssية بمرتssب لمssدة أربssع سssنوات لحssصوله علssى بعثssة خارجيssة إلssى
جامعssة لssوفين بدولssة بلجيكssا للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه ضssمن خطssة البعثssات للعssام الثالssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م من الخطsة الخمsسية الثامنsة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsام التنافsسى إعتبsاراً مsن
تاريخ السفر.
 -١١٢خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن منح السيد الsصيدلى /ھيsثم ھsشام محمsد العطsار -
المدرس المساعد بالقسم إجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات لحsصوله علsى بعثsة خارجيsة
إلى جامعة فورتسبورغ بدولة ألمانيا للحصول على درجة الsدكتوراه ضsمن خطsة البعثsات للعsام
الثالsssث ٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح السيد الsصيدلى /ھيsثم ھsشام محمsد العطsار  -المsدرس المsساعد بقsسم
الميكروبيولوجيssا والمناعssة إجssازة دراسssية بمرتssب لمssدة أربssع سssنوات لحssصوله علssى بعثssة
خارجيssة إلssى جامعssة فورتssسبورغ بدولssة ألمانيssا للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه ضssمن خطssة
البعثssات للعssام الثالssث ٢٠٢٠/٢٠١٩م مssن الخطssة الخمssسية الثامنssة ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظssام
التنافسى إعتباراً من تاريخ السفر.
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 -١١٣خطاب قسم الصيدالنيات بsشأن مsنح الsصيدالنية /إسsراء محمsود مsصطفى  -المsدرس المsساعد
بالقssسم إجssازة دراسssية بمرتssب لمssدة أربssع سssنوات لحssصولھا علssى بعثssة خارجيssة إلssى الواليssات
المتحssssدة األمريكيssssة للحssssصول علssssى درجssssة الssssدكتوراه ضssssمن خطssssة البعثssssات للعssssام الثالssssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة للبعثsssات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقsssة علsssى مsssنح الsssصيدالنية /إسsssراء محمsssود مsssصطفى  -المsssدرس المsssساعد بقsssسم
الssصيدالنيات إجssازة دراسssية بمرتssب لمssدة أربssع سssنوات لحssصولھا علssى بعثssة خارجيssة إلssى
الواليsات المتحssدة األمريكيssة للحssصول علssى درجssة الsدكتوراه ضssمن خطssة البعثssات للعssام الثالssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة للبعثsssات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
 -١١٤خطاب قسم الصيدالنيات بشأن منح الصيدالنية /آالء أحمد عبدالرحمن  -المعيsدة بالقsسم إجsازة
دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات لحصولھا على بعثة خارجية إلى جامعة أوبsو أكsاديمى بدولsة
فنلنssدا للحssصول علssى درجssة الsدكتوراه ضssمن خطssة البعثssات للعssام الثالssث ٢٠٢٠/٢٠١٩م مssن
الخطة الخمسية الثامنة للبعثات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى إعتباراً من تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح الصيدالنية /آالء أحمد عبدالرحمن  -المعيدة بقسم الsصيدالنيات إجsازة
دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات لحصولھا على بعثة خارجية إلى جامعة أوبsو أكsاديمى بدولsة
فنلنssدا للحssصول علssى درجssة الssدكتوراه ضssمن خطssة البعثssات للعssام الثالssث ٢٠٢٠/٢٠١٩م مssن
الخطة الخمسية الثامنة للبعثات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظام التنافسى إعتباراً من تاريخ السفر.
 -١١٥خطاب قسم الصيدالنيات بشأن مsنح الsصيدالنية /سsارة إبsراھيم محمsد  -المعيsدة بالقsسم إجsازة
دراسية بمرتsب لمsدة أربsع سsنوات لحsصولھا علsى بعثsة خارجيsة إلsى جامعsة بيsردو بالواليsات
المتحssssدة األمريكيssssة للحssssصول علssssى درجssssة الssssدكتوراه ضssssمن خطssssة البعثssssات للعssssام الثالssssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة للبعثsssات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح الصيدالنية /سsارة إبsراھيم محمsد  -المعيsدة بقsسم الsصيدالنيات إجsازة
دراسية بمرتsب لمsدة أربsع سsنوات لحsصولھا علsى بعثsة خارجيsة إلsى جامعsة بيsردو بالواليsات
المتحssssدة األمريكيssssة للحssssصول علssssى درجssssة الssssدكتوراه ضssssمن خطssssة البعثssssات للعssssام الثالssssث
٢٠٢٠/٢٠١٩م مsssن الخطsssة الخمsssسية الثامنsssة للبعثsssات ) (٢٠٢٢-٢٠١٧بالنظsssام التنافsssسى
إعتباراً من تاريخ السفر.
 -١١٦التقssارير الفرديssة والتقريssر الجمssاعى المقدمssة مssن لجنssة الحكssم والمناقssشة الخاصssة برسssالة
الssssدكتوراه المقدمssssة مssssن الssssصيدالنية /أيssssات مssssصطفى كامssssل  -المssssدرس المssssساعد بقssssسم
الميكروبيولوجيsssا والمناعsssة والمsssسجلة لنيsssل درجsssة دكتsssوراه الفلsssسفة فsssى العلsssوم الsssصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة(.
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القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجsاء بالتقsارير الفرديsة والتقريsر الجمsاعى المقدمsة مsن لجنsة الحكsم
والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمة مsن الsصيدالنية /أيsات مsصطفى كامsل  -المsدرس
المساعد بقsسم الميكروبيولوجيsا والمناعsة والمsسجلة لنيsل درجsة دكتsوراه الفلsسفة فsى العلsوم
الsssصيدلية )ميكروبيولوجيsssا ومناعsssة( وكsssذلك قsssرار مجلsssس قsssسم الميكروبيولوجيsssا والمناعsssة
وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكليsة يوصsى المجلsس بمsنح سsيادتھا درجsة دكتsوراه الفلsسفة
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(.
 -١١٧التقssارير الفرديssة والتقريssر الجمssاعى المقدمssة مssن لجنssة الحكssم والمناقssشة الخاصssة برسssالة
الدكتوراه المقدمة من الصيدالنية /مsروة عبsدالمعز سsيد  -المsسجلة )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجsاء بالتقsارير الفرديsة والتقريsر الجمsاعى المقدمsة مsن لجنsة الحكsم
والمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه المقدمة من الصيدالنية /مروة عبsدالمعز سsيد  -المsسجلة
)مssن الخssارج( لنيssل درجssة دكتssوراه الفلssسفة فssى العلssوم الssصيدلية )ميكروبيولوجيssا ومناعssة(
وكssذلك قssرار مجلssس قssسم الميكروبيولوجيssا والمناعssة وتوصssية لجنssة الدراسssات العليssا بالكليssة
يوصsى المجلsس بمssنح سsيادتھا درجsة دكتssوراه الفلsسفة فsى العلssوم الsصيدلية )ميكروبيولوجيsا
ومناعة(.
 -١١٨التقssارير الفرديssة والتقريssر الجمssاعى المقدمssة مssن لجنssة الحكssم والمناقssشة الخاصssة برسssالة
الماجستير المقدمة من الصيدلى /ھيثم محمد صدقى  -المعيsد بقsسم الميكروبيولوجيsا والمناعsة
والمسجل لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجsاء بالتقsارير الفرديsة والتقريsر الجمsاعى المقدمsة مsن لجنsة الحكsم
والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدلى /ھيثم محمد صsدقى  -المعيsد بقsسم
الميكروبيولوجيsssssا والمناعsssssة والمsssssسجل لنيsssssل درجsssssة الماجsssssستير فsssssى العلsssssوم الsssssصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( وكذلك قsرار مجلsس قsسم الميكروبيولوجيsا والمناعsة وتوصsية لجنsة
الدراسات العليsا بالكليsة يوصsى المجلsس بمsنح سsيادته درجsة الماجsستير فsى العلsوم الsصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة(.
 -١١٩التقssارير الفرديssة والتقريssر الجمssاعى المقدمssة مssن لجنssة الحكssم والمناقssشة الخاصssة برسssالة
الماجستير المقدمة مsن الsصيدالنية /نجsالء محمsد كامsل – المsسجلة )مsن الخsارج( لنيsل درجsة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجsاء بالتقsارير الفرديsة والتقريsر الجمsاعى المقدمsة مsن لجنsة الحكsم
والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الsصيدالنية /نجsالء محمsد كامsل – المsسجلة
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( وكذلك قsرار
مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية وتوصية لجنة الدراسات العليا بالكلية يوصى المجلsس
بمنح سيادتھا درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية(.
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 -١٢٠خطاب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لsشئون خدمsة المجتمsع وتنميsة البيئsة بsشأن تsشكيل
لجنة متابعة تطبيق اإلجراءات الوقائية واإلحترازية قبل بداية العام الدراسى الجديد.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى تssشكيل اللجنssة وأن تssشمل أعssضاء لجنssة خدمssة المجتمssع وتنميssة البيئssة
باإلضافة إلى مكتب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -١٢١خطssاب قssسم الكيميssاء العssضوية الssصيدلية بssشأن إنتssداب الssسيد الssدكتور /أبssو بكssر مssصطفى
عبssدالعال – المssدرس بالقssسم إنتssدابا جزئيssا ليssوم )الssسبت( للتssدريس بكليssة الssصيدلة  -جامعssة
جنوب الsوادى للتsدريس مقsرر "كيميsاء عsضوية صsيدلية" خsالل الفsصل الدراسsى األول للعsام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى إنتssداب الssسيد الssدكتور /أبssو بكssر مssصطفى عبssدالعال – مssدرس الكيميssاء
العضوية الصيدلية إنتدابا جزئيا ليوم )السبت( للتدريس بكلية الصيدلة  -جامعة جنsوب الsوادى
للتsssدريس مقsssرر "كيميsssاء عsssضوية صsssيدلية" خsssالل الفsssصل الدراسsssى األول للعsssام الجsssامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -١٢٢خطssاب قssسم علssم األدويssة والssسموم بssشأن إحتssساب الفتssرة الخاصssة بالssصيدالنية /مssى محمssود
عبدالحميد  -المدرس المساعد بالقسم إعتبارا من ٢٠٢٠/٥/٢٣م )اليوم التsالى إلنتھsاء إجsازة
التدريب( وحتى ٢٠٢٠/٨/٢٩م )اليsوم الsسابق السsتالم العمsل( كإجsازة إسsتثنائية نظsرا لتعsذر
عودتھا إلى أرض الوطن بسبب جائحة كورونا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقssة علssى إحتssساب الفتssرة الخاصssة بالssصيدالنية /مssى محمssود عبدالحميssد  -المssدرس
المساعد بقسم علم األدوية والسموم إعتبsارا مsن ٢٠٢٠/٥/٢٣م )اليsوم التsالى إلنتھsاء إجsازة
التدريب( وحتى ٢٠٢٠/٨/٢٩م )اليsوم الsسابق السsتالم العمsل( كإجsازة إسsتثنائية نظsرا لتعsذر
عودتھا إلى أرض الوطن بسبب جائحة كورونا.
 -١٢٣خطاب قسم علم األدوية والسموم بsشأن تعيsين الsصيدالنية /مsى محمsود عبدالحميsد  -المsدرس
المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تعيsين الsصيدالنية /مsى محمsود عبدالحميsد  -المsدرس المsساعد بقsسم علsم
األدوية والسموم فى وظيفة مدرس بقسم علم األدوية والسموم حيث أن سيادتھا ملتزمsة بsآداء
واجباتھا الوظيفية ولم تصدر ضدھا أية جزاءات تأديبية.
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 -١٢٤خطاب قsسم الsصيدالنيات بsشأن تعيsين الsصيدالنية /سsارة إبsراھيم محمsد  -المعيsدة بالقsسم فsى
وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علsى تعيsين الsصيدالنية /سsارة إبsراھيم محمsد  -المعيsدة بقsسم الsصيدالنيات فsى
وظيفة مsدرس مsساعد بقsسم الsصيدالنيات حيsث أن سsيادتھا ملتزمsة بsآداء واجباتھsا الوظيفيsة
ولم تصدر ضدھا أيsة جsزاءات تأديبيsة وأنھsا قsد أدت الsدورات التدريبيsة المطلوبsة للتعيsين فsى
ذات الوظيفة.
 -١٢٥خطاب قسم الصيدالنيات بشأن تعيين الsصيدالنية /آالء أحمsد عبsدالرحمن  -المعيsدة بالقsسم فsى
وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تعيين الصيدالنية /آالء أحمد عبsدالرحمن  -المعيsدة بقsسم الsصيدالنيات فsى
وظيفة مsدرس مsساعد بقsسم الsصيدالنيات حيsث أن سsيادتھا ملتزمsة بsآداء واجباتھsا الوظيفيsة
ولم تصدر ضدھا أيsة جsزاءات تأديبيsة وأنھsا قsد أدت الsدورات التدريبيsة المطلوبsة للتعيsين فsى
ذات الوظيفة.
 -١٢٦تقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )كيمياء صيدلية وحيويsة(
بssشأن األنتssاج العلمssى المقssدم مssن الssسيدة الssدكتورة /عssزة ھssشام منssصور – مssدرس الكيميssاء
التحليلية الصيدلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلطالع علsى التقريsر الجمsاعى للجنsة العلميsة
الدائمة لوظائــف األسsاتذة واألسsاتذة المsساعدين )كيميsاء صsيدلية وحيويsة( الخاصsة بالsسيدة
الssدكتورة /عssزة ھssشام منssصور – مssدرس الكيميssاء التحليليssة الssصيدلية للحssصـول علssى اللقssـب
العلمى لوظيفsة أسsتاذ مsساعد بقsسم الكيميsاء التحليليsة الsصيدلية وكsذلك موافقsة مجلsـس قsسم
الكيمياء التحليلية الصيدلية ـ يوصى المجلس بتعيين سsيادتھا فsى وظيفsة أسsتاذ مsساعد بقsسـم
الكيمياء التحليلية الصيدلية حيsث أن سsيادتھا تsؤدى التزاماتھsا الجامعيsة بsصورة مرضsية ولsم
توقع عليھا أية جزاءات تأديبية.

 



 

المعيssدين الجssدد للعssام الجssامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م بنssاءاً علssى الخطssة الثالثيssة
 -١٢٧بssشــــأن تعيssين ُ
) ٢٠١٩ـ ٢٠٢٢م( لألقسام.

٣٨
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القــــــــــــــــــرار:ـ
المـssssـوافقة علssssـى تفعيssssل تطبيssssق الخطssssة الثالثيssssة ) (٢٠٢٢/٢٠١٩المعتمssssدة بتssssاريخ
 ٢٠١٩/١/١٧والتsssssى تقتsssssضى تعيsssssين عsssssـدد ) (١٦سsssssـتة عsssssشـر معيsssssداً للعsssssام الجsssssامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م على النحو التالى-:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

٢٠٢١/٢٠٢٠
٢
٢
٢
٢
١
ـــــ
٢
٢
٢
١

القسم
العقاقير
الصيدالنيات
الكيمياء الطبية
الكيمياء العضوية الصيدلية
الكيمياء التحليلية الصيدلية
الصيدلة الصناعية
الصيدلة اإلكلينيكية
علم األدوية والسموم
الميكروبيولوجيا والمناعة
الكيمياء الحيوية

ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفس اليوم.
رئيس المجلس

أمين المجلس
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