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إجتمـع مجلس الكلية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م فى تمام الساعة الحادية عشر
صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٩٣بمقر 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
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
/ ،، ،، .٥مھران شاكر عبدالرحمن
/ ،، ،، .٦عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .٧األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .٨األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 .٩السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الكيمياء
 / ،، ،، .١٠حجـــاج حســـن محمـد
العضوية الصيدلية
أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
.١١األستاذ الدكتورة/إيمان مصطفى سامى
أستـــاذ الكيمياء التحليليـة الصيدليـة المتفرغ
 / ،، ،، .١٢حريــة عبدالمجيد محمد
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،، ،، .١٣إنعــام يونـــس بخيــت
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،، ،، .١٤فاتن مصطفى درويش
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
 .١٥األستاذ الدكتور /محروس عثمان أحمد
أستــــاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
 .١٦األستاذ الدكتورة/ساميـــة جـــالل أحمـد
أستـــــــــــــــاذ الصيدالنيــــــــــــــــــــــــات
 .١٧األستاذ الدكتور/إكرامى عبدالرحيم خليل
مـــــــدرس الصيـــــدلة اإلكلينيكيـــــــــــــــة
 .١٨السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
 .١٩األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفه
وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .١السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 .٢األستاذ الدكتور /فرغلى عبدالحميد عمر
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
 .٣األستاذ الدكتورة /نھــى ناھــض عطية
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
 .٤السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma
 / ،،محمد عــادل الطحالوى
،، .٥
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ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس التھنئة لكال من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /صابرين رجب محمد  -أستاذ العـقاقير
 -٢السيد األستاذ الدكتور /غريب محمد عبدالعال  -أستاذ الصيدالنيات
 -٣السيد األستاذ الدكتور /محمود فھمى على الصبحى  -أستاذ الصيدالنيات
إلدراج سيادتھم ضمن قائمة ترتيب جامعة ستانفورد األمريكية ألفضل  %٢من علماء العالم.
كما قدم الشكر لكل من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى سـيـد أحـمد  -عن فترة رئاسة سيادتھا لمجلس قسم العـقاقيـر
 -٢السيد األستاذ الدكتور /عادل فوزى يوسـف  -أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ إلنتھاء فترة
عضوية سيادته بالمجلس.
 -٣السيد األستاذ الدكتور /محمد فتحى محمد إبراھيم  -أستاذ الصيدالنيات إلنتھاء فترة عضوية
سيادته
بالمجلس.
كما رحب بالسيدة األستاذ الدكتورة /إنعام يونس بخيت  -أستاذ العـقاقير المتـفرغ إلنضمام
سيادتھا لعضوية المجلس من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا
للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات.
كما قدم التعازى فى وفاة السيد األستاذ الدكتور /أحمد تونى زيان زوج السيدة الدكتورة/
سامية عباس يوسف  -أستاذ العـقاقير المتفرغ.
ثم بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) (٦٩٢بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق مع مراعاة التعديل فى الموضوعات ).(١٠) ، (٢) ، (١
 -٢مذكرة بشأن تنفيذ قرارات الجلسة السابقة رقم ) (٦٩٢بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
 -٣مttذكرة شttئون الطttالب بالكليttة بttشأن تجميttد قيttد الطالttب /كttريم كمttال محمttد زھttران – المقيttد
بالفرقة األولى ) (Pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عtن الدراسtة واإلمتحانtات للعtام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى تجميttد قيttد الطالttب /كttريم كمttال محمttد زھttران – المقيttد بالفرقttة األولttى
) (Pharm Dللعtttام الجtttامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عtttن الدراسtttة واإلمتحانtttات للعtttام الجtttامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
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مذكرة شئون الطtالب بالكليtة بtشأن تجميtد قيtد الطالtب /محمtد محمtود صtابر يوسtف – المقيtد
بالفرقة األولى ) (Pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عtن الدراسtة واإلمتحانtات للعtام
الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تجميد قيد الطالب /محمد محمود صابر يوسف – المقيد بالفرقة األولى
) (Pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسة واإلمتحانات للعام الجامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
مttذكرة شttئون الطttالب بالكليttة بttشأن تجميttد قيttد الطالttب /محمttود عttاطف محمttد عبttداللطيف –
المقيد بالفرقة األولى ) (Pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسة واإلمتحانtات
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى تجميttد قيttد الطالttب /محمttود عttاطف محمttد عب tداللطيف – المقيttد بالفرقttة
األولى ) (Pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسة واإلمتحانات للعtام الجtامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن تجميد قيtد الطالtب /مtصطفى محمtود عبدالtصبور عبtدﷲ –
المقيد بالفرقة األولى ) (pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسtة واإلمتحانtات
للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تجميد قيtد الطالtب /مtصطفى محمtود عبدالtصبور عبtدﷲ – المقيtد بالفرقtة
األولى ) (pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسة واإلمتحانات للعtام الجtامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
مtذكرة شttئون الطtالب بالكليttة بttشأن إعتtذار الطالttب /أحمtد عttصام طttه محمtد  -المقيttد بالفرقttة
الثانية ) (Pharm Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسة واإلمتحانات للعtام الجtامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار الطالب /أحمد عصام طه محمد  -المقيtد بالفرقtة الثانيtة ) Pharm
 (Dللعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عtن الدراسtة واإلمتحانtات للعtام الجtامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م
وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
مذكرة شtئون الطtالب بالكليtة بtشأن إعتtذار الطالtب /راجtى أمجtد برتtى يtسى  -المقيtد بالفرقtة
الثانيtttة قtttديم )مtttن الخtttارج للمtttرة الثالثtttة( للعtttام الجtttامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عtttن الدراسtttة
واإلمتحانات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار الطالب /راجى أمجد برتtى يtسى  -المقيtد بالفرقtة الثانيtة قtديم )مtن
الخارج للمرة الثالثة( للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م عن الدراسة واإلمتحانtات للعtام الجtامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م وذلك نظرا لظروف عائلية وإجتماعية.
٣
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 -٩مذكرة إدارة الدراسات العليا بالكليtة بtشأن نتيجtة اإللتماسtات المقدمtة مtن بعtض طtالب درجtة
الماجستير دور )أول – ثان(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتماد نتيجة اإللتماسtات المقدمtة مtن بعtض طtالب درجtة الماجtستير دور
)أول – ثان(.
 -١٠خطttاب قttسم الميكروبيولوجيttا والمناعttة بttشأن تttسجيل عنttوان رسttالة الماجttستير الخاصttة
بالصيدالنية /داليا النtوبى أحمtد – المعيtدة بالقtسم لنيtل درجtة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"تttأثير الجttسيمات النانويttة علttى عttصيات سttالبة الجttرام المقاومttة للكاربttابينيم المعزولttة مttن
مرضى السرطان البالغين المصابين بنقص العدالت الحموى"
"Effect of nanoparticles on carbapenem resistant gram negative
"bacilli isolated from febrile neutropenic adult cancer patients
بإشراف كل من-:
-١السيدة الدكتورة  /شيرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٢السيدة الدكتورة /إحسان محمد وجيه
مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجtستير الخاصtة بالtصيدالنية /داليtا النtوبى أحمtد
– المعيtttدة بقtttسم الميكروبيولوجيtttا والمناعtttة لنيtttل درجtttة الماجtttستير فtttى العلtttوم الtttصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١١خطttاب قttسم الميكروبيولوجيttا والمناعttة بttشأن تttسجيل عنttوان رسttالة الماجttستير الخاصttة
بالttصيدلى /عttالء محمttد علttى – المعيttد بالقttسم لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"دور التعبير عن معامل التمييز  ٣٩فى تطور مرض كوفيد "١٩
""Role of CD39 expression in progression of COVID-19
بإشراف كل من-:
-١السيد الدكتور  /محمد أحمد المختار محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /إحسان محمد وجيه
مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسtالة الماجtستير الخاصtة بالtصيدلى /عtالء محمtد علtى –
المعيttttد بقttttسم الميكروبيولوجيttttا والمناعttttة لنيttttل درجttttة الماجttttستير فttttى العلttttوم الttttصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٢خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكيtة بtشأن تtسجيل عنtوان رسtالة الماجtستير الخاصtة بالtصيدلى/
أحمد عاصم حسين – المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فtى العلtوم الtصيدلية )صtيدلة
إكلينيكية( بعنوان-:
"جرعات الكلوبيدوجريل وفقا للنمط الجينى"
""Clopidogrel dosing according genotype guided algorithm
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 تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /أحمد عاصم حtسين –
المقيد )من الخارج( لنيل درجة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية )صtيدلة إكلينيكيtة( وبإشtراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٣خطtttاب قtttسم علtttم األدويtttة والtttسموم بtttشأن تtttسجيل عنtttوان رسtttالة الماجtttستير الخاصtttة
بالttصيدالنية /دعttاء شttعبان ھمttام – المقيttدة )مttن الخttارج( لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم
الصيدلية )أدوية وسموم( بعنوان-:
"تقييم التأثير العالجى المحتمل للعرقسوس واللبان المر فى مرضى فيروس كورونا المستجد
كعالج تكميلى"
"Evaluation of the potential therapeutic effect of liquorice and
bosweilla serrata gum in Egyptian patients with COVID-19 as
"complementary medicine
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عادل عبد الودود جمعه
أستاذ الفارماكولوجى المتفرغ
-٢السيد الدكتور /حمدى سعد محمد
أستاذ األمراض الباطنة المساعد – كلية الطب – جامعة سوھاج
ومدير مستشفى سوھاج الجامعى
-٣السيدة الدكتورة /رشا بخيت عبداللطيف
أستاذ الفارماكولوجى المساعد
٥
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالtصيدالنية /دعtاء شtعبان ھمtام
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الtصيدلية )أدويtة وسtموم( وبإشtراف
اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٤خطttاب قttسم الكيميttاء العttضوية الttصيدلية بttشأن تttسجيل عنttوان رسttالة الttدكتوراه الخاصttة
بالصيدالنية /سامية مصطفى محمtد – المtدرس المtساعد بالقtسم لنيtل درجtة دكتtوراه الفلtسفة
فى العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( بعنوان-:
"التصميم والتشييد لمشتقات جديدة من ١و -٣بروبينون ثنائى الحلقة العطرية وايميدازو
بيريدين ذات تأثير فعال على الجھاز المناعى"
" Design and synthesis of novel derivatives of 1,3-diaryl propenone
"and imidazopyridine as immunomodulators
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سامية جالل أحمد
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
-٢الدكتورة /عال محمد فھمى أبوغدير
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
-٣السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى تttسجيل عنttوان رسttالة الttدكتوراه الخاصttة بالttصيدالنية /سttامية مttصطفى
محمد – المدرس المساعد بقسم الكيمياء العtضوية الtصيدلية لنيtل درجtة دكتtوراه الفلtسفة فtى
العلttوم الttصيدلية )كيميttاء عttضوية صttيدلية( وبإشttراف اللجنttة المttذكورة والعنttوان المttذكور
سابقا ً.
 -١٥خطاب قسم الtصيدالنيات بtشأن تtسجيل عنtوان رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدالنية  /دينtا
عttادل كامttل – المttدرس المttساعد بالقttسم لنيttل درجttة دكتttوراه الفلttسفة فttى العلttوم الttصيدلية
)صيدالنيات( بعنوان-:
"تصميم وتقييم صواغات دھنية نانومترية قائمة على المغذيات العالجية ودورھا فى عالج
مرض الكبد الدھنى غير الكحولى"
"Design and assessment of nutraceutical based lipid nanoformulations
"in ameliorating nonalcoholic fatty liver disease
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /سيد إسماعيل محمد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /بسمة ناجى عبدالحميد
مدرس الصيدالنيات
٦
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدالنية  /دينtا عtادل كامtل –
المtttدرس المtttساعد بقtttسم الtttصيدالنيات لنيtttل درجtttة دكتtttوراه الفلtttسفة فtttى العلtttوم الtttصيدلية
)صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٦خطاب قسم الصيدالنيات بtشأن تtسجيل عنtوان رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدالنية  /داليtا
نttشأت عريttان – المttدرس المttساعد بالقttسم لنيttل درجttة دكتttوراه الفلttسفة فttى العلttوم الttصيدلية
)صيدالنيات( بعنوان-:
"تطوير فيتوسومات كنظام فعال إليصال األدوية للتخفيف من التھاب المفاصل الروماتويدى"
"Development of phytosomes as efficient drug delivery system for
"alleviation of rheumatoid arthritis
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان حافظ إبراھيم
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الدكتوراه الخاصtة بالtصيدالنية  /داليtا نtشأت عريtان
– المttدرس المttساعد بقttسم الttصيدالنيات لنيttل درجttة دكتttوراه الفلttسفة فttى العلttوم الttصيدلية
)صيدالنيات( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٧خطttاب قttسم الttصيدالنيات بttشأن تغييttر عنttوان رسttالة الttدكتوراه الخاصttة بالttصيدلى /محمttود
حسن محمود عثمان  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فtى العلtوم الtصيدلية
)صيدالنيات( من-:
"حوامل دھنية متناھية الصغر كنظام دوائى محتمل لعالج السرطان"
"Nanostructured lipid carriers as potential drug delivery system for
"cancer therapy
إلى-:
"التخليق والتقييم البيولوجى لتقنية نانومترية مبتكرة إلستھداف األورام"
"Synthesis and biological evaluation of a novel tumor targeting
"nanotechnology for the treatment of cancers
علما بأن ھذا التغيير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تغييtر عنtوان رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدلى /محمtود حtسن محمtود
عثمان  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فtى العلtوم الtصيدلية )صtيدالنيات(
علما بأن ھذا التغيير جوھرى.
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 -١٨خطtttاب قtttسم الميكروبيولوجيtttا والمناعtttة بtttشأن تغييtttر عنtttوان رسtttالة الماجtttستير الخاصtttة
بالصيدالنية /سلمى خالد عبدالعاطى  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجtستير فtى العلtوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( من-:
"عدوى ميكروب البوركھولدريا المركب فى وحدة العناية المركزة لألطفال بمستشفى األطفال
بجامعة اسيوط"
"Burkholderia cepacia complex infections in pediatric intensive care
"unit of Assiut University children's hospital
إلى-:
"دالالت تنttشيط االنفالموسttوم لttدى مرضttى فيttروس كورونttا ) ٢٠١٩كوفيttد  (١٩بمستttشفى
جامعة أسيوط"
"Markers of inflammasome activation in coronavirus disease 2019
"(COVID-19) patients of Assiut University hospital
علما بأن ھذا التغيير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقtttة علtttى تغييtttر عنtttوان رسtttالة الماجtttستير الخاصtttة بالtttصيدالنية /سtttلمى خالtttد
عبttttدالعاطى  -المtttttسجلة )مttttن الخtttttارج( لنيttttل درجtttttة الماجttttستير فtttttى العلttttوم الtttttصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة(  -علما بأن ھذا التغيير جوھرى.
 -١٩خطtttاب قtttسم الميكروبيولوجيtttا والمناعtttة بtttشأن تغييtttر عنtttوان رسtttالة الماجtttستير الخاصtttة
بالصيدالنية /الشيماء جمtال رزق عبtدالحكيم  -المtسجلة )مtن الخtارج( لنيtل درجtة الماجtستير
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( من-:
"دراسttة مقارنttة لمttستويات الخاليttا البائيttة التنظيميttة والخاليttا البائيttة التنظيميttة المميttزة بttـ
 PD1بين حاالت الحمل الطبيعى وتسمم الحمل )ما قبل االرتعاج("
"Comparative study of levels of B-regs and B-regs expressing PD-1
"between normally pregnant and Pre-eclamptic women
إلى-:
"دراسة مقارنة لمستويات المجموعات الفرعية من الخاليا البائية والخاليtا البائيtة المميtزة بtـ
 PD1بين حاالت الحمل الطبيعى وتسمم الحمل )ما قبل االرتعاج("
"Comparative study of levels of B cell subsets and B cells expressing
"PD-1 between normal pregnancy and Pre-eclampsia
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تغيير عنوان رسالة الماجtستير الخاصtة بالtصيدالنية /الtشيماء جمtال رزق
عبtttttدالحكيم  -المtttttسجلة )مtttttن الخtttttارج( لنيtttttل درجtttttة الماجtttttستير فtttttى العلtttttوم الtttttصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة(  -علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
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بصوت واحد

 -٢٠خطttاب قttسم العقttاقير بttشأن تغييttر عنttوان رسttالة الماجttستير الخاصttة بالttصيدالنية /أسttماء
مصطفى محمد  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجtة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية )عقtاقير(
من-:
"دراسة فيتوكيميائية وبيولوجية لنبات جاردنيا التيفوليا التابع للعائلة الفوية والمنزرع فى
مصر"
"Phytochemical and biological studies of Gardenia latifolia
"family, Rubiaceae cultivated in Egypt
إلى-:
"دراسة فيتوكيميائية وبيولوجية لنبات جاردنيا التيفوليا التابع للعائلة الفوية والمنزرع فى
مصر"
"Phytochemical and biological studies of Gardenia latifolia Ait
"family, Rubiaceae cultivated in Egypt
علما بأن ھذا التغيير غير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى تغييttر عنttوان رسttالة الماجttستير الخاصttة بالttصيدالنية /أسttماء مttصطفى
محمد  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقاقير(  -علما بtأن
ھذا التغيير غير جوھرى.
 -٢١خطttاب قttسم العقttاقير بttشأن تttشكيل لجنttة الحكttم والمناقttشة علttى رسttالة الماجttستير الخاصttة
بالصيدالنية /أسماء مصطفى محمد  -المسجلة )من الخارج( لنيل درجtة الماجtستير فtى العلtوم
الصيدلية )عقاقير( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /عالء محمد حسن نفادى
أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بأسيوط
)ممتحنا ً داخليا ً(
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /فاتن مصطفى محمد درويش
أستاذ العقاقير المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /إنعام يونس بخيت
أستاذ العقاقير المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن
أستاذ العقاقير المساعد  -كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيدة الدكتورة /شيماء مكرم مصطفى
مدرس العقاقير  -كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
علمttا بttأن قامttت بعمttل ثالثttة حلقttات مناقttشة علميttة ولھttا بحttث مقبttول للنttشر وعلttى أن يكتفttى
بحضور أحد المشرفين على الرسالة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة بعد رفع إسم الtسيدة الtدكتورة /شtيماء مكtرم مtصطفى – مtدرس العقtاقير نظtرا
لسفر سيادتھا فى مھمة علمية.
٩
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بصوت واحد

١٠

بصوت واحد

 -٢٢خطاب قسم الصيدلة الtصناعية بtشأن تtشكيل لجنtة الحكtم والمناقtشة علtى رسtالة الماجtستير
الخاصة بالصيدالنية /إسراء محمود محمد  -المسجلة )من الخارج( لنيtل درجtة الماجtستير فtى
العلوم الصيدلية )صيدلة صناعية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً داخليا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /على عبدالظاھر عبدالرحمن
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد أحمد السيد
أستاذ الصيدالنيات والصيدلة الصناعية
كلية الصيدلة – جامعة سوھاج
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /أحمد السيد أبوطالب
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيد األستاذ الدكتور /محروس عثمان أحمد
أستاذ الصيدلة الصناعية المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
علمttا بttأن الطالبttة قامttت بعمttل عttدد ) (٢حلقttة نقاشttية وقttدمت بحttث مttن الرسttالة إلttى مttؤتمر
العلوم الصيدلية الدولى الثانى عشر والذى عقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥-٤م بجامعة أسtيوط وتtم
قبول البحث للعرض فى المؤتمر.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالtصيدالنية/
إسttراء محمttود محمttد  -المttسجلة )مttن الخttارج( لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية
)صيدلة صناعية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٣خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن تtشكيل لجنtة الحكtم والمناقtشة علtى رسtالة الماجtستير
الخاصة بالصيدالنية /سارة أحمد عبدالمحسن  -المسجلة )من الخtارج( لنيtل درجtة الماجtستير
فى العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية(على النحو التالى-:
)ممتحنtttttا ً
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سحرمحمد الغباشى الحجار
خارجيا ً(
أستاذ الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية الصيدلة – جامعة طنطا
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /جمال محمد محمود
أستاذ التكنولوجيا الصيدلية  -كلية الصيدلة – جامعة طنطا
)مشرفا ً(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /تھانى حسن الفحام
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة الدكتورة /سحر بدر حسن خليل
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية  -كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
علما بأن الرسالة صtالحة للمناقtشة وأن الطالبtة قtدمت عtدد إثنtين سtمينار أمtام قtسم الtصيدلة
اإلكلينيكية وقد تم قبول وتقديم بوستر من الرسtالة لمtؤتمر كليtة الtصيدلة الtدولى الثtانى عtشر
للعلوم الصيدلية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥-٤م.
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١١

بصوت واحد

القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالtصيدالنية/
سارة أحمد عبدالمحسن  -المسجلة )مtن الخtارج( لنيtل درجtة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية
)صيدلة إكلينيكية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٤خطttاب قttسم الميكروبيولوجيttا والمناعttة بttشأن تttشكيل لجنttة الحكttم والمناقttشة علttى رسttالة
الماجستير الخاصtة بالtصيدالنية /رنtدا أحمtد عبدالناصtر  -المtسجلة )مtن الخtارج( لنيtل درجtة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( لتكون على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /رحاب محمود عبدالباقى
أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة
كلية الصيدلة – جامعة المنيا
)ممتحنtttttا ً
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمد على محمد الفقى
داخليا ً(
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
كلية الطب – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة الدكتورة /منى حسين محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
كلية الطب  -جامعة بأسيوط
وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة وتم عرضھا على مجلس القtسم  ،وقtد قامtت الطالبtة بعمtل
حلقتttين نقاشttيتين قبلھttا مجلttس القttسم علمttا بأنھttا قامttت بإرسttال بحttث للنttشر فttى مجلttة كليttة
الصيدلة – جامعة أسيوط.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير الخاصة بالtصيدالنية/
رنttدا أحمttد عبدالناصttر  -المttسجلة )مttن الخttارج( لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية
)ميكروبيولوجيا ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٥خطttاب قttسم العقttاقير بttشأن تttشكيل لجنttة الحكttم والمناقttشة علttى رسttالة الttدكتوراه الخاصttة
بالصيدلى /فھtد محمtد أمtين  -المtسجل )مtن الخtارج( لنيtل درجtة دكتtوراه الفلtسفة فtى العلtوم
الصيدلية )عقاقير( لتكون على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيد األستاذ الدكتور /لطفى دياب إسماعيل
أستاذ وعميد كلية الصيدلة – جامعة األزھر بنين بالقاھرة
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /إيھاب سعد محمد الخياط
أستاذ كلية الصيدلة – جامعة األزھر بأسيوط

بصوت واحد

١٢

بصوت واحد
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)مشرفا ً(
-٣السيد األستاذ الدكتور /عزالدين قاسم دسوقى
أستاذ العقاقير المتفرغ  -كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيد األستاذ الدكتور /عالء محمد حسن نفادى
أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بأسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيد الدكتور /أحمد عزالدين عبدالاله عالم
مدرس العقاقير  -كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بأسيوط
علما بأن الطالب قtام بعمtل ثالثtة حلقtات مناقtشة علميtة ولtه بحثtين منtشورين علtى أن يكتفtى
بحضور أحد المشرفين على الرسالة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تtشكيل لجنtة الحكtم والمناقtشة علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدلى/
فھttد محمttد أمttين  -المttسجل )مttن الخttارج( لنيttل درجttة دكتttوراه الفلttسفة فttى العلttوم الttصيدلية
)عقاقير( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٦خطttاب قttسم الكيميttاء التحليليttة الttصيدلية بttشأن تttشكيل لجنttة الحكttم والمناقttشة علttى رسttالة
الدكتوراه الخاصة بالصيدلى /باھر إبراھيم محمد  -المسجل )من الخtارج( لنيtل درجtة دكتtوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /بيكيناز يوسف خشبه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /عبدالعزيز يوسف السيد
أستاذ الكيمياء التحليلية والغير عضوية
كلية العلوم – جامعة األزھر بأسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /سميحة عبدالرحمن حسين
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيدة الدكتورة /مروة فتحى بكر
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المساعد
كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيد الدكتور /مصطفى عبدالمعز مرزوق
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بأسيوط
علما بأنه قام بعمل ثالثة حلقات علمية وقام بنشر سته أبحاث فى مجالت دولية متخصصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تtشكيل لجنtة الحكtم والمناقtشة علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدلى/
باھر إبراھيم محمد  -المسجل )من الخارج( لنيtل درجtة دكتtوراه الفلtسفة فtى العلtوم الtصيدلية
)كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٢٧خطttاب قttسم الكيميttاء التحليليttة الttصيدلية بttشأن تttشكيل لجنttة الحكttم والمناقttشة علttى رسttالة
الدكتوراه الخاصة بالصيدلى /وليد شحات شعبان  -المسجل )من الخtارج( لنيtل درجtة دكتtوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /بيكيناز يوسف خشبه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد األستاذ الدكتور /عبدالعزيز يوسف السيد
أستاذ الكيمياء التحليلية والغير عضوية
كلية العلوم – جامعة األزھر بأسيوط
)مشرفا ً(
-٣السيدة األستاذ الدكتورة /نھى ناھض عطيه
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيد الدكتور /مصطفى عبدالمعز مرزوق
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بنين بأسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيد الدكتور /أحمد إبراھيم أحمد حسن
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بنين بأسيوط
علمttا بأنttه قttام بعمttل عttدد ثالثttة حلقttات علميttة وقttام بنttشر خمttس أبحttاث فttى مجttالت دوليttة
متخصصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تtشكيل لجنtة الحكtم والمناقtشة علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدلى/
وليد شحات شعبان  -المسجل )من الخارج( لنيtل درجtة دكتtوراه الفلtسفة فtى العلtوم الtصيدلية
)كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٨خطttاب قttسم الكيميttاء التحليليttة الttصيدلية بttشأن تttشكيل لجنttة الحكttم والمناقttشة علttى رسttالة
الدكتوراه الخاصة بالصيدلى /ياسtر فtرج حtسان  -المtسجل )مtن الخtارج( لنيtل درجtة دكتtوراه
الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء تحليلية صيدلية( على النحو التالى-:
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-١السيدة األستاذ الدكتورة /ندى سيد عبدالوھاب محمود
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة  -جامعة بنى سويف
)ممتحنا ً خارجيا ً(
-٢السيد الدكتور /خالد محمد بدر الدين عبدالناصر
أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المساعد
كلية الصيدلة – جامعة المنيا
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)مشرفا ً(

أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيد الدكتور /أحمد شوقى محمد غانم
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية
-٣السيد الدكتور /على محمد على تھامى
مدرس وإستشارى أمراض القلب واألوعية الدموية
كلية الطب – جامعة أسيوط
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إضttافة الttسيد الttدكتور /علttى محمttد علttى تھttامى – مttدرس وإستttشارى
أمttراض القلttب واألوعيttة الدمويttة – كليttة الطttب – جامعttة أسttيوط إلttى لجنttة اإلشttراف علttى
رسالة الماجستير الخاصة بالtصيدلى /أحمtد عاصtم حtسين – المقيtد )مtن الخtارج( لنيtل درجtة
الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )صttيدلة إكلينيكيttة( وذلttك لحاجttة البحttث لttسيادته وبإشttراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.

١٤

بصوت واحد

-٣السيد األستاذ الدكتور /حسن رفعت حسن
أستاذ ورئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
)مشرفا ً(
-٤السيد الدكتور /أحمد إبراھيم أحمد حسن
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية
كلية الصيدلة  -جامعة األزھر بنين بأسيوط
)مشرفا ً(
-٥السيد الدكتور /محمد محمود عبدالجابر
مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية  -كلية الصيدلة  -جامعة أسيوط
علمttا بأنttه قttام بعمttل عttدد ثالثttة حلقttات علميttة وقttام بنttشر ثttالث أبحttاث فttى مجttالت دوليttة
متخصصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تtشكيل لجنtة الحكtم والمناقtشة علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدلى/
ياسر فرج حtسان  -المtسجل )مtن الخtارج( لنيtل درجtة دكتtوراه الفلtسفة فtى العلtوم الtصيدلية
)كيمياء تحليلية صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢٩خطttاب قttسم الttصيدلة اإلكلينيكيttة بttشأن إضttافة الttسيد الttدكتور /علttى محمttد علttى تھttامى –
مدرس وإستشارى أمراض القلب واألوعية الدموية – كلية الطtب – جامعtة أسtيوط إلtى لجنtة
اإلشtttراف علtttى رسtttالة الماجtttستير الخاصtttة بالtttصيدلى /أحمtttد عاصtttم حtttسين – المقيtttد )مtttن
الخttارج( لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )صttيدلة إكلينيكيttة( وذلttك لحاجttة البحttث
لسيادته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عبدالفتاح الجندى
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 -٣٠خطاب قسم علtم األدويtة والtسموم بtشأن إضtافة الtسيد الtدكتور /حمtدى سtعد محمtد – أسtتاذ
األمراض الباطنة المساعد – كلية الطب – جامعة سtوھاج ومtدير مستtشفى سtوھاج الجtامعى
إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالtصيدالنية /دعtاء شtعبان ھمtام – المقيtدة
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الtصيدلية )أدويtة وسtموم( وذلtك إلحتيtاج نقطtة
البحث إلى سيادته لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عادل عبد الودود جمعه
أستاذ الفارماكولوجى المتفرغ
-٢السيد الدكتور /حمدى سعد محمد
أستاذ األمراض الباطنة المساعد – كلية الطب – جامعة سوھاج
ومدير مستشفى سوھاج الجامعى
-٣السيدة الدكتورة /رشا بخيت عبداللطيف
أستاذ الفارماكولوجى المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إضttافة الttسيد الttدكتور /حمttدى سttعد محمttد – أسttتاذ األمttراض الباطنttة
المساعد – كلية الطب – جامعة سوھاج ومدير مستشفى سوھاج الجامعى إلى لجنtة اإلشtراف
على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /دعاء شtعبان ھمtام – المقيtدة )مtن الخtارج( لنيtل
درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )أدوية وسموم( وذلtك إلحتيtاج نقطtة البحtث إلtى سtيادته
وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣١خطttاب قttسم الميكروبيولوجيttا والمناعttة بttشأن إضttافة الttسيدة األسttتاذ الttدكتورة /رانيttا محمttد
محمود بكرى – أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكيtة بمعھtد جنtوب مtصر لtألورام إلtى لجنtة اإلشtراف
على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /مروة مدحت محمد أحمtد  -المقيtدة )مtن الخtارج(
لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )ميكروبيولوجيttا ومناعttة( حتttى يتttسنى لھttا أخttذ
عينات من مرضى القسم لتكون على النحو التالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد على محمد الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /رانيا محمد محمود بكرى
أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بمعھد جنوب مصر لألورام
-٣السيدة الدكتورة /أمل أحمد الخواجة
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إضttافة الttسيدة األسttتاذ الttدكتورة /رانيttا محمttد محمttود بكttرى – أسttتاذ
الباثولوجيا اإلكلينيكية بمعھد جنوب مصر لألورام إلtى لجنtة اإلشtراف علtى رسtالة الماجtستير
الخاصة بالصيدالنية /مروة مدحت محمد أحمد  -المقيtدة )مtن الخtارج( لنيtل درجtة الماجtستير
فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( حتtى يتtسنى لھtا أخtذ عينtات مtن مرضtى القtسم
وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
١٥
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 -٣٢خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن إضافة السيدة الدكتورة /نtشوى مtصطفى عtزوز
– مدرس األمراض الباطنة بالمستtشفى الجtامعى إلtى لجنtة اإلشtراف علtى رسtالة الماجtستير
الخاصttة بالttصيدالنية /ثنttاء حttسن محمttد  -المقيttدة )مttن الخttارج( لنيttل درجttة الماجttستير فttى
العلttوم الttصيدلية )ميكروبيولوجيttا ومناعttة( حتttى يتttسنى لھttا أخttذ عينttات مttن مرضttى القttسم
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة  /منى سالم إمبارك
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٣السيدة الدكتورة /منى حسين محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٤السيدة الدكتورة /نشوى مصطفى عزوز
مدرس األمراض الباطنة بالمستشفى الجامعى
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إضttافة الttسيدة الttدكتورة /نttشوى مttصطفى عttزوز – مttدرس األمttراض
الباطنة بالمستشفى الجامعى إلى لجنة اإلشtراف علtى رسtالة الماجtستير الخاصtة بالtصيدالنية/
ثنtttاء حtttسن محمtttد  -المقيtttدة )مtttن الخtttارج( لنيtttل درجtttة الماجtttستير فtttى العلtttوم الtttصيدلية
)ميكروبيولوجيttا ومناعttة( حتttى يتttسنى لھttا أخttذ عينttات مttن مرضttى القttسم وبإشttراف اللجنttة
المذكورة سابقا ً.
 -٣٣خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن إضافة السيد الtدكتور /عمtرو حtسن أبtو فtدان –
مدرس جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعى إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجtستير
الخاصtttة بالtttصيدالنية /نيtttرمين عبtttدالعظيم عبtttدالمعز  -المقيtttدة )مtttن الخtttارج( لنيtttل درجtttة
الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )ميكروبيولوجيttا ومناعttة( حتttى يتttسنى لھttا أخttذ عينttات مttن
مرضى القسم لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور  /ميخائيل نظمى عجبان
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٣السيدة الدكتورة /أمانى محمد عدوى نافع
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٤السيد الدكتور /عمرو حسن أبو فدان
مدرس جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعى
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة الtسيد الtدكتور /عمtرو حtسن أبtو فtدان – مtدرس جراحtة المtسالك
البولية بالمستشفى الجامعى إلى لجنة اإلشtراف علtى رسtالة الماجtستير الخاصtة بالtصيدالنية/
نيرمين عبدالعظيم عبدالمعز  -المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلtوم الtصيدلية
)ميكروبيولوجيttا ومناعttة( حتttى يتttسنى لھttا أخttذ عينttات مttن مرضttى القttسم وبإشttراف اللجنttة
المذكورة سابقا ً.
 -٣٤خطttاب قttسم الttصيدالنيات بttشأن إضttافة الttسيدة الttدكتورة /نttورا حttسن عبttدالاله – األسttتاذ
المساعد بالقtسم إلtى لجنtة اإلشtراف علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدالنية  /دينtا عtادل
كامtttل – المttttدرس المtttساعد بالقttttسم لنيttttل درجtttة دكتttttوراه الفلttttسفة فtttى العلttttوم الttttصيدلية
)صيدالنيات( وذلك لحاجة البحtث إلtى خبtرة سtيادتھا فtى الجtزء العملtى للرسtالة لتtصبح لجنtة
اإلشراف كالتالى-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سيد إسماعيل محمد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /نورا حسن عبدالاله
أستاذ الصيدالنيات المساعد
-٣السيدة الدكتورة /بسمة ناجى عبدالحميد
مدرس الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقtttة علtttى إضtttافة الtttسيدة الtttدكتورة /نtttورا حtttسن عبtttدالاله – أسtttتاذ الtttصيدالنيات
المساعد إلى لجنtة اإلشtراف علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدالنية  /دينtا عtادل كامtل –
المtttدرس المtttساعد بقtttسم الtttصيدالنيات لنيtttل درجtttة دكتtttوراه الفلtttسفة فtttى العلtttوم الtttصيدلية
)صttيدالنيات( وذلttك لحاجttة البحttث إلttى خبttرة سttيادتھا فttى الجttزء العملttى للرسttالة وبإشttراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٥خطاب قtسم الtصيدالنيات بtشأن إضtافة الtسيد الtدكتورDean of the - Hirofumi Kai /
 Graduate School of Pharmaceutical Sciencesبجامعtة كيومtاموتو باليابtان
الخاصة إلى لجنtة اإلشtراف علtى رسtالة الtدكتوراه الخاصtة بالtصيدلى /محمtود حtسن محمtود
عثمان  -المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فtى العلtوم الtصيدلية )صtيدالنيات(
لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /خالد إسماعيل صالح
أستاذ الصيدالنيات  -كلية الصيدلة – جامعة األزھر بأسيوط
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمود البدرى عبدالمطلب
أستاذ الصيدالنيات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كلية الصيدلة – جامعة أسيوط
-٣السيد الدكتورHirofumi Kai /
Dean of the Graduate School of
 Pharmaceutical Sciencبجامعة كيوماموتو باليابان
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد الدكتورDean of the Graduate - Hirofumi Kai /
 School of Pharmaceutical Sciencesبجامعة كيوماموتو باليابان الخاصة إلtى
لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الttدكتوراه الخاصttة بالttصيدلى /محمttود حttسن محمttود عثمttان -
المسجل )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )صيدالنيات( وبإشtراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٣٦خطاب قسم الميكروبيولوجيtا والمناعtة بtشأن إعتtذار الtصيدالنية /أروى قاسtم عبtدالمعطى –
المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعtة( عtن
دخول إمتحان مقtرر "الميكروبيولوجيtا الطبيtة " والمقtرر إنعقtاده فtى شtھر ديtسمبر ٢٠٢٠م
وذلك لظروف مرض والدھا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار الصيدالنية /أروى قاسtم عبtدالمعطى – المقيtدة )مtن الخtارج( لنيtل
درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )ميكروبيولوجيttا ومناعttة( عttن دخttول إمتحttان مقttرر
"الميكروبيولوجيا الطبية " والمقرر إنعقاده فى شtھر ديtسمبر ٢٠٢٠م وذلtك لظtروف مtرض
والدھا.
 -٣٧خطاب قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشأن إعتذار الصيدالنية /دينا محمود حtافظ – المقيtدة
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الtصيدلية )ميكروبيولوجيtا ومناعtة( عtن دخtول
إمتحان مقرر "الميكروبيولوجيا العامة والمناعtة" دور ثtان فtى شtھر ديtسمبر ٢٠٢٠م وذلtك
لظروف خاصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار الصيدالنية /دينا محمود حtافظ – المقيtدة )مtن الخtارج( لنيtل درجtة
الماجttttستير فttttى العلttttوم الttttصيدلية )ميكروبيولوجيttttا ومناعttttة( عttttن دخttttول إمتحttttان مقttttرر
"الميكروبيولوجيtttا العامtttة والمناعtttة" دور ثtttان فtttى شtttھر ديtttسمبر ٢٠٢٠م وذلtttك لظtttروف
خاصة.
 -٣٨خطttاب قttسم الميكروبيولوجيttا والمناعttة بttشأن إعتttذار الttصيدالنية /شttيماء عثمttان أحمttد –
المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعtة( عtن
دخول إمتحان مقرر "الميكروبيولوجيا العامة والمناعة " دور ثان فtى شtھر ديtسمبر ٢٠٢٠م
وذلك لظروف صحية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار الصيدالنية /شيماء عثمان أحمد – المقيدة )من الخارج( لنيل درجtة
الماجttttستير فttttى العلttttوم الttttصيدلية )ميكروبيولوجيttttا ومناعttttة( عttttن دخttttول إمتحttttان مقttttرر
"الميكروبيولوجيtttا العامtttة والمناعtttة" دور ثtttان فtttى شtttھر ديtttسمبر ٢٠٢٠م وذلtttك لظtttروف
صحية.
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 -٣٩خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن إعتذار السيد الدكتور /بھاء جمtال الtدين محمtد
يوسtttف – األسtttتاذ المtttساعد بالقtttسم عtttن لجنtttة اإلشtttراف علtttى رسtttالة الماجtttستير الخاصtttة
بالصيدلى/محمود صtالح محمtود – المعيtد بالقtسم لنيtل درجtة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية
)كيمياء عضوية صيدلية( وذلك لظروف خاصة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد الدكتور /حجاج حسن محمد
األستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس مجلس
قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
-٢السيد الدكتور /ياسر عبدالھادى مصطفى
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتذار الtسيد الtدكتور /بھtاء جمtال الtدين محمtد يوسtف – أسtتاذ الكيميtاء
العttضوية الttصيدلية المttساعد عttن لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الماجttستير الخاصttة بالttصيدلى/
محمود صtالح محمtود – المعيtد بقtسم الكيميtاء العtضوية الtصيدلية لنيtل درجtة الماجtستير فtى
العلوم الصيدلية )كيميtاء عtضوية صtيدلية( وذلtك لظtروف خاصtة وبإشtراف اللجنtة المtذكورة
سابقا ً.
 -٤٠خطاب قسم العقاقير بشأن إعتذار السيدة األستاذ الدكتورة /أمانى سيد أحمد – األستاذ بالقtسم
عttن لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الماجttستير الخاصttة بالttصيدالنية /يttسرا عttادل عبttدالعزيز –
المعيدة بالقسم لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )عقtاقير( وذلtك إلعtارة سtيادتھا إلtى
كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد عبدالرحمن على
أستاذ العقاقير المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /إيمان سيد أحمد السيد
مدرس العقاقير
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة علtى إعتtذار الtسيدة األسtتاذ الtدكتورة /أمtانى سtيد أحمtد – أسtتاذ العقtاقير عtن
لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصtة بالtصيدالنية /يtسرا عtادل عبtدالعزيز – المعيtدة
بقسم العقاقير لنيل درجة الماجستير فى العلtوم الtصيدلية )عقtاقير( وذلtك إلعtارة سtيادتھا إلtى
كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٤١خطtاب قtسم الكيميtاء الدوائيtة بtشأن إعتttذار الtسيد األسtتاذ الtدكتور /محمtود محمtد شttيحه –
األستاذ بالقسم عن لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /اآلء فتحtى بكtر
– المعيدة بالقسم لنيtل درجtة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية )كيميtاء دوائيtة( وإضtافة الtسيد
األستاذ الدكتور /عادل فوزى يوسtف – األسtتاذ المتفtرغ بالقtسم إلtى لجنtة اإلشtراف بtدال مtن
سttيادته نظttرا إلعttارة سttيادته إلttى كليttة الttصيدلة  -جامعttة سttفنكس لتttصبح لجنttة اإلشttراف
كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عادل فوزى يوسف
أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ
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-٢السيدة الدكتورة /ھدى يوسف حسن
أستاذ الكيمياء الدوائية المساعد المتفرغ
-٣السيد الدكتور /محمد خليفه عبدالجابر
مدرس الكيمياء الدوائية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إعتttذار الttسيد األسttتاذ الttدكتور /محمttود محمttد شttيحه – أسttتاذ الكيميttاء
الدوائيttة عttن لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الماجttستير الخاصttة بالttصيدالنية /اآلء فتحttى بكttر –
المعيttدة بقttسم الكيميttاء الدوائيttة لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )كيميttاء دوائيttة(
وإضافة الtسيد األسtتاذ الtدكتور /عtادل فtوزى يوسtف – أسtتاذ الكيميtاء الدوائيtة المتفtرغ إلtى
لجنttة اإلشttراف بttدال مttن سttيادته نظttرا إلعttارة سttيادته إلttى كليttة الttصيدلة  -جامعttة سttفنكس
وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٤٢خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن إسtتمرار الtسيد األسtتاذ الtدكتور /محمtود محمtد شtيحه –
األسttتاذ بالقttسم علttى لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الttدكتوراه الخاصttة بالttصيدالنية /نھttى جمttال
محمد فكرى – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فtى العلtوم الtصيدلية )كيميtاء
صيدية طبية( وذلك إلعارة سيادته إلى كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إسttتمرار الttسيد األسttتاذ الttدكتور /محمttود محمttد شttيحه – أسttتاذ الكيميttاء
الدوائيttة علttى لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الttدكتوراه الخاصttة بالttصيدالنية /نھttى جمttال محمttد
فكرى – المقيدة )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء صtيدية
طبية( وذلك إلعارة سيادته إلى كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس.
 -٤٣خطاب قسم الصيدالنيات بشأن إستمرار السيدة الدكتورة /آيtات أحمtد عبدالمنtصف – األسtتاذ
المساعد بالقسم على لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /مينtا فtايز سtعد
 المقيد )من الخارج( لنيtل درجtة الماجtستير فtى العلtوم الtصيدلية )صtيدالنيات( وذلtك إلعtارةسيادتھا إلى كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إستمرار الtسيدة الtدكتورة /آيtات أحمtد عبدالمنtصف – أسtتاذ الtصيدالنيات
المttساعد علttى لجنttة اإلشttراف علttى رسttالة الماجttستير الخاصttة بالttصيدلى /مينttا فttايز سttعد -
المقيttد )مttن الخttارج( لنيttل درجttة الماجttستير فttى العلttوم الttصيدلية )صttيدالنيات( وذلttك إلعttارة
سيادتھا إلى كلية الصيدلة  -جامعة سفنكس.
 -٤٤خطاب الكيمياء العضوية الصيدلية بtشأن مtد األجtازة الدراسtية للtصيدلى /عبtدالرحمن محمtد
محمود  -المدرس المساعد بالقسم وعضو البرنامج المصرى األلمtانى ) (GERLSلمtدة عtام
إعتبارا من ٢٠٢٠/١١/٢٧م وحتى ٢٠٢١/١١/٢٦م )العام الخامس( وذلtك السtتكمال دراسtة
الدكتوراه بكلية العلوم الطبيعية والتكنولوجيا  IIIزارالند – ألمانيا على نفقتtه الخاصtة وبtدون
تحمل إدارة البعثات أية مصروفات إضافية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على أن يكون العام األخير.
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 -٤٥خطاب قسم الصيدلة اإلكلينيكية بشأن منح الصيدالنية /منه ﷲ عبدﷲ أحمد  -المعيtدة بالقtسم
إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البالد )الواليtات المتحtدة األمريكيtة( لمtدة عtام إعتبtارا مtن
٢٠٢٠/١١/٢٢م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على منح الصيدالنية /منه ﷲ عبدﷲ أحمtد  -المعيtدة بقtسم الtصيدلة اإلكلينيكيtة
إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البالد )الواليtات المتحtدة األمريكيtة( لمtدة عtام إعتبtارا مtن
٢٠٢٠/١١/٢٢م.
 -٤٦مذكرة إدارة البعثات والمنح الدراسtية بtاإلدارة العامtة للعالقtات العلميtة والثقافيtة بtشأن رأى
الكليttة فttى كيفيttة إحتttساب الفتttرة الخاصttة بالttصيدالنية /مttى محمttود عبدالحميttد  -المttدرس
المtساعد بقtسم علttم األدويtة والtسموم إعتبttارا مtن ٢٠٢٠/٥/٢٣م )اليtوم التttالى إلنتھtاء أخttر
مttد( وحتttى ٢٠٢٠/٨/٢٩م )اليttوم الttسابق السttتالمھا العمttل( بمرتttب بالttداخل بttسبب جائحttة
كورونا.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى إحتttساب الفتttرة الخاصttة بالttصيدالنية /مttى محمttود عبدالحميttد  -المttدرس
المtساعد بقtسم علttم األدويtة والtسموم إعتبttارا مtن ٢٠٢٠/٥/٢٣م )اليtوم التttالى إلنتھtاء أخttر
مttد( وحتttى ٢٠٢٠/٨/٢٩م )اليttوم الttسابق السttتالمھا العمttل( بمرتttب بالttداخل بttسبب جائحttة
كورونا.
 -٤٧خطاب قسم العقاقير بشأن نقل الصيدالنية /يوستينه أمtين ملtك – المعيtدة بالقtسم للعمtل بمثtل
وظيفتھا بكلية الصيدلة – جامعة قنا علtى درجtة شtاغرة بجامعtة جنtوب الtوادى  ،علtى أن يtتم
النقل بدءا من الفصل الدراسى الثانى للعام لجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على نقل الصيدالنية /يوسtتينه أمtين ملtك – المعيtدة بقtسم العقtاقير للعمtل بمثtل
وظيفتھا بكلية الصيدلة – جامعة قنا علtى درجtة شtاغرة بجامعtة جنtوب الtوادى  ،علtى أن يtتم
النقل بدءا من الفصل الدراسى الثانى للعام لجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٤٨خطاب قسم الصيدلة الصناعية بشأن ترشيح السيدة الدكتورة /جيالن عبtدالرازق عبtدالعليم –
األسttتاذ المttساعد بالقttسم بttدال مttن الttسيدة األسttتاذ الttدكتورة /إيمttان مttصطفى سttامى – األسttتاذ
المتفرغ بالقسم فى لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية عن اللجان الفنيtة المنبثقtة عtن مجلtس
الكلية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى ترشttيح الttسيدة الttدكتورة /جttيالن عبttدالرازق عبttدالعليم – أسttتاذ الttصيدلة
الصناعية المساعد بدال من السيدة األستاذ الtدكتورة /إيمtان مtصطفى سtامى – أسtتاذ الtصيدلة
الttصناعية المتفttرغ فttى لجنttة شttئون التعلttيم والطttالب بالكليttة عttن اللجttان الفنيttة المنبثقttة عttن
مجلس الكلية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
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 -٤٩خطاب قسم الكيمياء الدوائية بشأن ترشيح السيد الدكتور /محمد خليفه عبدالجابر – المtدرس
بالقtسم بttدال مttن الttسيد األسttتاذ الttدكتور /طttارق أبttو الفttضل محمttد – األسttتاذ بالقttسم فttى لجنttة
الدرسات العليا والبحوث بالكلية عtن اللجtان الفنيtة المنبثقtة عtن مجلtس الكليtة للعtام الجtامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على ترشيح السيد الدكتور /محمد خليفه عبدالجابر – مtدرس الكيميtاء الدوائيtة
بدال من الtسيد األسtتاذ الtدكتور /طtارق أبtو الفtضل محمtد – أسtتاذ الكيميtاء الدوائيtة فtى لجنtة
الدرسات العليا والبحوث بالكلية عtن اللجtان الفنيtة المنبثقtة عtن مجلtس الكليtة للعtام الجtامعى
٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٥٠خطاب قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بشأن ترشيح السيد الدكتور /بھاء جمال الtدين محمtد
يوسف – األستاذ المساعد بالقسم بدال من السيد الدكتور /أبوبكر مصطفى عبدالعال – المدرس
بالقسم فى لجنة خدمة المجتمtع وتنميtة البيئtة بالكليtة عtن اللجtان الفنيtة المنبثقtة عtن مجلtس
الكلية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقttة علttى بttشأن ترشttيح الttسيد الttدكتور /بھttاء جمttال الttدين محمttد يوسttف – أسttتاذ
الكيميttاء العttضوية الttصيدلية المttساعد بttدال مttن الttسيد الttدكتور /أبttوبكر مttصطفى عبttدالعال –
مدرس الكيمياء العضوية الصيدلية فى لجنة خدمtة المجتمtع وتنميtة البيئtة بالكليtة عtن اللجtان
الفنية المنبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.
 -٥١مذكرة بtشأن ترشtيح إثنtان مtن األعtضاء لعtضوية مجلtس الكليtة مtن ضtمن الخمtسة أسtاتذة
الذين يمكن ضمھم إلى عضوية المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قtانون تنظtيم
الجامعات.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إنضمام كالً من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /طارق أبوالفضل محمد ـ أستاذ الكيمياء الدوائية
-٢السيد األستاذ الدكتور /إيھاب أحمد فؤاد ـ أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
إلى عضوية مجلس الكلية لمدة عام من ضمن الخمسة أساتذة الذين يمكن ضtمھم إلtى عtضوية
المجلس طبقا للفقرة "ج" من المادة " "٤٠من قانون تنظيم الجامعات.
 -٥٢تقريtttر اللجنtttة العلميtttة الدائمtttة لوظtttائف األسtttاتذة واألسtttاتذة المtttساعدين )الفارمtttاكولوجى
والصيدلة اإلكلينيكية( بtشأن اإلنتtاج العلمtى المقtدم مtن الtسيد الtدكتور /مtصطفى عبtدالرحمن
سيد – مدرس الصيدلة اإلكلينيكية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
إجتمـــع مجلس الكلية دون المدرسين وتم اإلطالع علtى التقريtر الجمtاعى للجنtة العلميtة
الدائمtttة لوظائـtttـف األسtttاتذة واألسtttاتذة المtttساعدين )الفارمtttاكولوجى والtttصيدلة اإلكلينيكيtttة(
الخاصttة بالttسيد الttدكتور /مttصطفى عبttدالرحمن سttيد – مttدرس الttصيدلة اإلكلينيكيttة للحttصـول
على اللقـب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الصيدلة اإلكلينيكية وكذلك موافقة مجلtـس قtسم
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الصيدلة اإلكلينيكية ـ يوصى المجلس بتعيين سtيادته فtى وظيفtة أسtتاذ مtساعد بقtسـم الtصيدلة
اإلكلينيكيttة حيttث أن سttيادته يttؤدى التزاماتttه الجامعيttة بttصورة مرضttية ولttم توقttع عليھttا أيttة
جزاءات تأديبية.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظھر نفس اليوم.
أمين المجلس
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