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محضــــــــــــر
إجتمـاع مجلس الكلية الجلسة رقـم )(٦٨٦
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣م

وقد إعتذر عن الحضور كل من-:
 -١األستاذ الدكتورة /إيمان مصطفى سامى

أستـــــاذ الصيــــدلة الصناعيـــــة المتفـــــرغ
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إجتمـع مجلس الكلية يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٣م فى تمام الساعة الحادية عشرة
صباحا ً بجلسته رقم ) (٦٨٦بمقر مجلس الكلية برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد شيحه –
عميد الكلية وعضوية كل من:ـ
وكيـــل الكليـــة لشئــون التعليـــم والطـــــالب
 .١األستاذ الدكتور /أحمـد محمـد عبدالمولى
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
/ ،، ،، .٢محمود البدرى عبدالمطلب
وكيـل الكلية لشئـون الدراسات العليا والبحوث
 .٣األستاذ الدكتورة /جيھــان نبيــل فتيــح
رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
/ ،،ساميـــة جـــالل أحمـد
،، .٤
رئيـــس مجلــس قســــم الصيدلة اإلكلينيكيــة
 .٥األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
رئيــس مجلــــس قســـم العـقـــــــــاقيـــــــــــر
 .٦األستاذ الدكتورة /أمــانـى سـيـد أحـمــد
المشــــرف على قســم علم األدوية والسموم
 .٧األستاذ الدكتور/مھران شاكر عبدالرحمن
المشــــرف على قســم الكيميـــــاء الحيويــة
/ ،، ،، .٨عبدالرحيم محمد عبدالحفيظ
رئيــس مجلــــس قســـم الكيـمـياء الدوائيـــة
 / ،، ،، .٩طــارق أبوالفضــل محمد
رئيــــس مجلـــــس قســـــم الصيدالنيــــــــات
 .١٠األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 .١١األستاذ الدكتور /حســـن رفعــت حســن
القائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية
 .١٢السيد الدكتور /ھشام محمد توفيق حسن
المشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 / ،، ،، .١٣محمد أحمد المختار محمود
أستــــــــاذ الكيـمـياء الدوائيـــة المتفـــــــرغ
 .١٤األستاذ الدكتور /عــادل فــوزى يوسـف
أستاذ الكيميـاء التحليلية الصيدليـة المتفــرغ
 .١٥األستاذ الدكتورة /فردوس عبدالفتاح محمد
أستــــــــــاذ الكيميــــاء الدوائيــة المتفــــــرغ
 .١٦األستاذ الدكتور /فرغلـى عبدالحميد عمر
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 / ،،أحمد عابدين محمد عطيه
،، .١٧
أستــــــاذ العـقــــــاقيـــــــــــــــــر المتـفــــرغ
 .١٨األستاذ الدكتورة /فاتن مصطفى درويش
أستـــــــــــاذ الصيدالنيـــــــات المتـفـــــرغ
 .١٩األستاذ الدكتور /فرجانى عبدالحميد محمد
أستـــــــــــــاذ الصيدالنيـــــــــــــــــــــات
 / ،،محمد فتحى محمد إبراھيم
،، .٢٠
أستــــــــاذ الصيـدلة الصناعيـــة المتفــــــرغ
 / ،، ،،محروس عثمان أحمد
.٢١
أستـــــاذ الكيميـــاء التحليليـــة الصيدليـــــة
 .٢٢األستاذ الدكتورة  /نھى ناھض عطية
أستــــــــــــاذ الصيدالنيــــــات المساعــــــــد
 .٢٣السيد الدكتور /إكرامى عبدالرحيم خليل
مـــــــــــــــــــــــــدرس العقـــــــاقيـــــــــــــــر
 .٢٤السيدة الدكتورة /إيمــان سيــد خـــالف
نقيــــــــــــب صيــــــــــــــادلـة أسيــــــــــوط
 .٢٥األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفـه
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المشرف على قطاع شركة "سيد" فرع أسيوط
رئيس مجلس إدارة شركة )(UP Pharma

 -٢السيدة الدكتورة /ليلـى محمـد عبدالعزيز
 -٣السيد الدكتور /محمد عــادل الطحـــالوى

ولتكامل العـدد القانونى الالزم لصحة إنعقـاد المجلس  -قدم السيد األستاذ الدكتور /محمود
محمد شيحه  -عميد الكلية ورئيس المجلس الترحيب بكل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /عالء عرفـات خليفـه  -نقيب صيـادلة أسيوط لتجديد عضوية سrيادته
لمجلس الكلية )من الخارج(.
 -٢السيدة األستاذ الدكتورة /نھrى نrاھض عطيrة  -أسrتاذ الكيميrاء التحليليrة الrصيدلية إلنrضمام
سيادتھا لعضوية المجلس بصفتھا أقدم أساتذة قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.
 -٣الrrسيد الrrدكتور /إكرامrrى عبrrدالرحيم خليrrل  -أسrrتاذ الrrصيدالنيات المrrساعد إلنrrضمام سrrيادته
لعضوية المجلس ممثال عن األساتذة المساعدين بالكلية.
كما قدم الشكر لكل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /حسن فرغلى عزقل  -أستاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية المتفرغ
 -٢السيدة الدكتورة /سعاد عبداللطيف حسن  -أستاذ العقاقير المساعد
إلنتھاء فترة عضوية سيادتھما بالمجلس.
كما قدم العزاء فى وفاة شقيق السيدة األستاذ الدكتورة /عزة عباس خليفة  -أستاذ العقاقير
المتفرغ.
ثم بدأت مناقشة جدول األعمال التالى-:
 -١التصديق على محضرى الجلrستين الrسابقتين رقمrى ) (٦٨٤بتrاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥م (٦٨٥) ،
بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٧م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
تم التصديق المحضر رقم ) (٦٨٥أما محضر رقم ) (٦٨٤يراعى التعديالت التالية-:
 الموضوع رقم ) (٤يتم إضrافة اإلسrم الربrاعى للrصيدلى /أحمrد محمrود مrصطفى الحrداد فrىالموضوع وقراره وذلك مماثال لموضوع رقم ).(٦
 الموضوع رقم ) (٥يتم إتعديل كلمة الماجستير إلى الدكتوراه فى الموضوع وقراره. -٢مrrrذكرة بrrrشأن تنفيrrrذ قrrrرارات الجلrrrستين الrrrسابقتين رقمrrrى ) (٦٨٤بتrrrاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥م ،
) (٦٨٥بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٧م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
أحيط المجلس علما ً وتم تنفيذ القرارات.
 -٣مذكرة شئون الطالب بالكلية بشأن إنشاء وحدة للتعليم اإللكترونى بالكلية.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إنشاء وحدة للتعليم اإللكترونى بالكلية على أن يتم إعداد الئحة للوحدة.
 -٤خطاب قسم الكيمياء الدوائيrة بrشأن قيrد الrصيدالنية /نھrى جمrال محمrد فكrرى ) -مrن الخrارج(
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( وبإشراف كل من-:
٢
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-١السيد األستاذ الدكتور /فرغلـى عبدالحميد عمر
أستاذ الكيمياء الدوائية المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /محمود محمد شيحه
أستاذ الكيمياء الدوائية وعميد الكلية
-٣السيدة الدكتورة /وسام صابر عبدالعال
مدرس الكيمياء الدوائية
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى قيrrد الrrصيدالنية /نھrrى جمrrال محمrrد فكrrرى ) -مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة
دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٥خطrrاب قrrسم الميكروبيولوجيrrا الطبيrrة والمناعrrة بrrشأن تجديrrد تجميrrد قيrrد الrrصيدالنية /ناريمrrان
قطب عباس -المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا
ومناعة( لمدة عام ثان إعتبارا من ٢٠٢٠/٤/١٩م وذلك ألنھا فى أجازة رعاية طفل.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تجديد تجميد قيد الصيدالنية /ناريمان قطrب عبrاس -المقيrدة )مrن الخrارج(
لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( لمدة عام ثrان إعتبrارا مrن
٢٠٢٠/٤/١٩م وذلك ألنھا فى أجازة رعاية طفل.
 -٦خطrاب قrسم الrصيدلة اإلكلينيكيrة بrشأن إلغrاء قيrد الrصيدالنية /نبيلrة مينrا أرمrانيوس  -المقيrدة
)من الخارج( لدبلوم الصيدلة اإلكلينيكية بناءا على طلبھا لظروفھا الخاصة.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إلغاء قيد الصيدالنية /نبيلة مينا أرمانيوس  -المقيrدة )مrن الخrارج( لrدبلوم
الصيدلة اإلكلينيكية بناءا على طلبھا لظروفھا الخاصة.
 -٧خطrrاب قrrسم الكيميrrاء العrrضوية الrrصيدلية بrrشأن تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الrrدكتوراه الخاصrrة
بالrrصيدلى /محمrrد تrrاج الrrدين مغربrrى– المقيrrد )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة دكتrrوراه الفلrrسفة فrrى
العلوم الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية( بعنوان-:
"مشتقات  -٣ ، ٢ ،١تريازول الجديدة كعوامل محتملة مضادة للسرطان :التصميـم والتشييــد
والرسو الجزيئى مع الدراسات الميكانيكية"
"Novel 1,2,3- triazole derivatives as potential anticancer agents:
"Design, synthesis molecular docking and mechanistic studies
بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /عبدالحميد نجيب كفافى
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المتفرغ
 -٢السيد الدكتور /بھاء جمال الدين محمد يوسف
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
 -٣السيدة الدكتورة /عال إبراھيم عبدالرازق
أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعد
٣
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الrrدكتوراه الخاصrrة بالrrصيدلى /محمrrد تrrاج الrrدين
مغربى– المقيد )من الخارج( لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية )كيمياء عrضوية
صيدلية( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -٨خطrrاب قrrسم الrrصيدالنيات بrrشأن تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدلى /أحمrrد
عبrدالظاھر سrعدى – المعيrد بالقrسم لنيrل درجrة الماجrستير فrى العلrوم الrصيدلية )صrrيدالنيات(
بعنوان-:
"التوصيل الموضعى للفوريكونازول لعالج العدوى الفطرية"
""Topical delivery of voriconazole for treatment of fungal infections
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد على عطيه
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
 -٢السيد األستاذ الدكتور /عبدالرزاق عبدالمجيد محمد
أستاذ الصيدالنيات المتفرغ
 -٣السيدة األستاذ الدكتورة /مھــا عبدالعظيم حسن
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدالنيات
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدلى /أحمrrد عبrrدالظاھر
سعدى – المعيrد بقrسم الrصيدالنيات لنيrل درجrة الماجrستير فrى العلrوم الrصيدلية )صrيدالنيات(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -٩خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تسجيل عنrوان رسrالة الماجrستير الخاصrة
بالrrصيدالنية /إيالنrrا رأفrrت زكrrى – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"توصيف المكورات العقدية المقيحrة المنتجrة لألعrشية الحيويrة فrى إلتھrاب اللrوزتين المrزمن
ودراسة الخصائص المضادة لألعشية الحيوية لبعض المنتجات الطبيعية"
"Characterization of biofilm producing streptococcus pyogenes in
chronic tonsillitis and the antibiofilm properties of some natural
"remedies
بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /محمد سعد بدارى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيدة األستاذ الدكتورة /نھلة محمد كامل الشربينى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 -٣السيدة الدكتورة /أمانى محمد عدوى نافع
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
٤
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /إيالنrا رأفrت زكrى –
المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا ومناعrrة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٠خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصrrة بالrrصيدالنية /دينrrا محمrrود حrrافظ – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"تنشيط الجھاز المتمم فى مرضى تسمم الحمل"
""Terminal complement activation in preeclampsia
بإشراف كل من-:
 -١السيدة األستاذ الدكتورة /إيناس عبدالمجيد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيدة الدكتورة /شرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
 -٣السيدة الدكتورة /أسماء صالح الدين جابر
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجrستير الخاصrة بالrصيدالنية /دينrا محمrود حrافظ
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجrستير فrى العلrوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا ومناعrة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١١خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصة بالصيدالنية /ريھام مصطفى محمد – المقيدة )من الخارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"مستقلب االنrدول المrشتق مrن الميكrروب كمثrبط قrوى لمrضخة التrدفق فrى العrزالت البكتيريrة
المقاومة للليفوفلوكساسين"
"Microbe-derived indole metabolite as a potent inhibitor of efflux
"pump in levofloxacin resistant bacterial isolates
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /أحمد صادق أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /شيرين أحمد عبدالرحمن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٣السيدة الدكتورة /شيرين محمد محمد عبدالعزيز
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدالنية /ريھrrام مrrصطفى
محمrrد – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٢خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصة بالصيدالنية /ريم محمد محمد أحمد – المقيدة )من الخارج( لنيل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"العالقrrة بrrين األجrrسام المrrضادة ضrrد فيrrروس سrrارس كورونrrا  ٢ومrrستوى انترليrrوكين  ٦فrrى
مرضى عدوى الجھاز التنفسى"
"Correlation between anti-SARS-COV-2 antibodies and the level of
"IL-6 in patients with respiratory tract infections
بإشراف كل من-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /خالد محمد حسانين
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 -٣السيدة الدكتورة /علياء محمود على غندور
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تrسجيل عنrوان رسrالة الماجrستير الخاصrة بالrصيدالنية /ريrم محمrد محمrد
أحمrrد – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٣خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصة بالصيدالنية /سارة سrامى حrسين – المقيrدة )مrن الخrارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"عالقrrة تغيrrرات الخاليrrا الجرابيrrة التائيrrة المrrساعدة بrrالطرق المختلفrrة لعrrالج مrrرض الrrنقص
المناعى للصفائح الدموية فى المرضى البالغين"
"The changes of circulating follicular T-helper cells in relation to
"different therapy in adult ITP patients
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /شرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٣السيدة الدكتورة /وجدان عبدالحميد محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /سارة سrامى حrسين
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجrستير فrى العلrوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا ومناعrة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٤خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصة بالصيدالنية /مارتينا عاطف ونجت – المقيدة )من الخارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"تعrrrدد األشrrrكال الوراثيrrrة لجrrrين االنترلrrrوكين  ٣٣فrrrى مرضrrrى البھrrrاق بمستrrrشفيات أسrrrيوط
الجامعية"
"Interleukin 33 gene polymorphisms in vitiligo patients of Assiut
"University Hospitals
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /منى أمين حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيد األستاذ الدكتور /ميخائيل نظمى عجبان
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٣السيدة الدكتورة /منى حسين محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدالنية /مارتينrrا عrrاطف
ونجrrت – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٥خطاب قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بشأن تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصrة
بالصيدالنية /خديجة نشأت إسماعيل – المقيدة )من الخارج( لنيل درجrة الماجrستير فrى العلrوم
الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"نظrrrرة علrrrى دور الخاليrrrا الجرابيrrrة المrrrساعدة  CD4والخاليrrrا الجرابيrrrة  CD8فrrrى التھrrrاب
القولون التقرحى"
"Insights into the role of follicular helper CD4 and follicular CD8 T
"cells in ulcerative colitis
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد سعد بدارى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /منى حسن بكر البدوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٣السيدة الدكتورة /رجاء صديق رشوان
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدالنية /خديجrrة نrrشأت
إسماعيل – المقيدة )من الخارج( لنيل درجrة الماجrستير فrى العلrوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٦خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصة بالصيدلى /على عبrدالحفيظ أحمrد – المقيrدة )مrن الخrارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"الخاليا التائية الالمتغيرة المرتبطة بالغشاء المخاطى فى سرطان الدم النخاعى الحاد"
""Mucosal-Associated invariant T cells in acute myeloid leukemia
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سلوى سيد أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيد الدكتور /محمد أحمد المختار محمود
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
والمشرف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
-٣السيدة الدكتورة /منى حسن بكر البدوى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدلى /على عبrدالحفيظ أحمrد
– المقيدة )من الخارج( لنيل درجة الماجrستير فrى العلrوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا ومناعrة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٧خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصة بالصيدلى /عبدالرحمن السيد أحمد – المقيدة )من الخارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"تعدد األشكال الوراثية لجrين مrستقبل االنترلrوكين  ١فrى مرضrى البھrاق بمستrشفيات أسrيوط
الجامعية"
"Interleukin 1 receptor type 1 (IL1R1) gene polymorphisms in vitiligo
"patients of Assiut University Hospitals
بإشراف كل من-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /سلوى سيد أحمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
-٢السيدة الدكتورة /منى حسين محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٣السيدة الدكتورة /رجاء صديق رشوان
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
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القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تrrسجيل عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدلى /عبrrدالرحمن الrrسيد
أحمrrد – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا
ومناعة( وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
 -١٨خطrrاب قrrسم الميكروبيولوجيrrا الطبيrrة والمناعrrة بrrشأن إعتrrذار الrrسيدة األسrrتاذ الrrدكتورة /نھrrا
عبدالحليم عفيفrى  -أسrتاذ ورئrيس مجلrس قrسم الميكروبيولوجيrا الطبيrة والمناعrة عrن لجنrة
اإلشrrراف علrrى رسrrالة الماجrrستير الخاصrrrة بالrrصيدالنية /اآلء جrrالل أمrrين – المrrسجلة )مrrrن
الخارج( لنيل درجة الماجستير فrى العلrوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا ومناعrة( نظrراً لإلحتيrاج
إلضافة مشرف من تخصص أخر لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيدة األستاذ الدكتورة /إحسان عبدالصبور حسن
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /شرين جمال الدين عبدالفتاح الجندى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إعتrذار الrسيدة األسrتاذ الrدكتورة /نھrا عبrدالحليم عفيفrى  -أسrتاذ ورئrيس
مجلrrس قrrسم الميكروبيولوجيrrا الطبيrrة والمناعrrة عrrن لجنrrة اإلشrrراف علrrى رسrrالة الماجrrستير
الخاصrrة بالrrصيدالنية /اآلء جrrالل أم rين – المrrسجلة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى
العلوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا ومناعrة( نظrراً لإلحتيrاج إلضrافة مrشرف مrن تخrصص أخrر
وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -١٩خطاب قسم الميكروبيولوجيrا الطبيrة والمناعrة بrشأن إعتrذار الrسيدة األسrتاذ الrدكتورة /نھلrة
محمد كامrل الrشربينى  -األسrتاذ بالقrسم عrن لجنrة اإلشrراف علrى رسrالة الماجrستير الخاصrة
بالصيدالنية /مrروة مrدحت محمrد – المrسجلة )مrن الخrارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى العلrوم
الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا ومناعrrة( وذلrrك ألن الطالبrrة تقrrدمت بطلrrب تrrسجيل الموضrrوع دون
عرضه على سيادتھا لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
 -١السيد األستاذ الدكتور /محمد على محمد الفقى
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
 -٢السيدة الدكتورة /أمل أحمد محمود الخواجة
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى إعتrrذار الrrسيدة األسrrتاذ الrrدكتورة /نھلrrة محمrrد كامrrل الrrشربينى  -أسrrتاذ
الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة عrrrن لجنrrrة اإلشrrrراف علrrrى رسrrrالة الماجrrrستير الخاصrrrة
بالصيدالنية /مrروة مrدحت محمrد – المrسجلة )مrن الخrارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى العلrوم
الrrصيدلية )ميكروبيولوجيrrا ومناعrrة( وذلrrك ألن الطالبrrة تقrrدمت بطلrrب تrrسجيل الموضrrوع دون
عرضه على سيادتھا وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٢٠خطrrاب قrrسم علrrم األدويrrة والrrسموم بrrشأن إضrrافة الrrسيدة الrrدكتورة /أسrrماء محمrrود أحمrrد –
مدرس الباثولوجيا – كلية الطب إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصrة بالrصيدلى/
فھمrrى كيالنrrى فھمrrى – المعيrrد بالقrrسم لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )األدويrrة
والسموم( لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /عادل عبدالودود جمعه
أستاذ الفارماكولوجى – كلية الطب  -جامعة أسيوط
-٢السيدة األستاذ الدكتورة /حنان سيد فرغلى
أستاذ الفارماكولوجى – كلية الطب  -جامعة أسيوط
-٣السيدة الدكتورة /أسماء محمود أحمد
مدرس الباثولوجيا– كلية الطب  -جامعة أسيوط
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيدة الدكتورة /أسماء محمود أحمد – مrدرس الباثولوجيrا – كليrة
الطب إلى لجنrة اإلشrراف علrى رسrالة الماجrستير الخاصrة بالrصيدلى /فھمrى كيالنrى فھمrى –
المعيrrد بقrrسم علrrم األدويrrة والrrسموم لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )األدويrrة
والسموم( وبإشراف اللجنة المذكورة سابقا ً.
 -٢١خطrrاب قrrسم الrrصيدلة اإلكلينيكيrrة بrrشأن إضrrافة الrrسيد األس rتاذ الrrدكتور /حrrسام حrrسن علrrى –
أستاذ ورئيس مجلس قrسم القلrب واألوعيrة الدمويrة بالمستrشفى الجrامعى إلrى لجنrة اإلشrراف
علrrى رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدلى /حrrسن عبدالباسrrط حrrسن -المrrسجل )مrrن الخrrارج(
لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية )صrrيدلة إكلينيكيrrة( نظrrرا إلعتrrذار الrrسيد األسrrتاذ
الrrدكتور /محمrrود علrrى محمrrود عrrشرى – أسrrتاذ األمrrراض الباطنrrة بالمستrrشفى الجrrامعى عrrن
اإلشراف إلسباب خاصة لتصبح لجنة اإلشراف كالتالى-:
-١السيد األستاذ الدكتور /محمد محمود عبداللطيف
أستاذ ورئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية
-٢السيد األستاذ الدكتور /مھران شاكر عبدالرحمن
أستاذ الفرماكولوجى والمشرف على قسم علم األدوية والسموم
-٣السيد األستاذ الدكتور /حسام حسن على
أستاذ ورئيس مجلس قسم القلب واألوعية الدموية بالمستشفى الجامعى
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على إضافة السيد األستاذ الrدكتور /حrسام حrسن علrى – أسrتاذ ورئrيس مجلrس
قسم القلب واألوعية الدموية بالمستشفى الجامعى إلrى لجنrة اإلشrراف علrى رسrالة الماجrستير
الخاصة بالصيدلى /حسن عبدالباسط حسن -المسجل )مrن الخrارج( لنيrل درجrة الماجrستير فrى
العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( نظرا إلعتذار الrسيد األسrتاذ الrدكتور /محمrود علrى محمrود
عشرى – أستاذ األمراض الباطنة بالمستشفى الجامعى عن اإلشراف إلسباب خاصة وبإشrراف
اللجنة المذكورة سابقا ً.
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 -٢٢خطrrاب قrrسم الrrصيدلة اإلكلينيكيrrة بrrشأن تغييrrر عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدلى/
حrrسن عبدالباسrrط حrrسن -المrrسجل )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrستير فrrى العلrrوم الrrصيدلية
)صيدلة إكلينيكية( من-:
"أثrrر تrrدخالت الrrصيدلى اإلكلينيكrrى فrrى تحrrسين النتrrائج العالجيrrة لمرضrrى الحrrاالت الحرجrrة
بمستشفى أسيوط التعليمى"
"Impact of clinical pharmacist' interventions in improving therapeutic
"outcomes of critically Ill patients at Assiut teaching hospital
إلى-:
"تأثير جين ) (VKORC1متعدد األشكال على استجابة مرضى القلب للوارفارين"
"Influence of VKORC1 gene polymorphisms on response to
" warfarin in cardiac patients
علما بأن ھذا التغيير جوھرى.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تغييrrر عنrrوان رسrrالة الماجrrستير الخاصrrة بالrrصيدلى /حrrسن عبدالباسrrط
حسن -المسجل )من الخارج( لنيل درجة الماجستير فى العلrوم الrصيدلية )صrيدلة إكلينيكيrة( –
علما بأن ھذا التغيير جوھرى.
 -٢٣خطrاب قrسم الكيميrrاء العrضوية الrصيدلية بrrشأن مrنح الrسيدة الrrدكتورة /الrشيماء أحمrد بكrrر -
المدرس بالقسم أجازة كمھمة علميrة نظrرا لحrصولھا علrى منحrة خاصrة إلجrراء أبحrاث مابعrد
الدكتوراه من كلية الطب بجامعة أولم بألمانيا لمدة عrام إعتبrارا مrن  ، ٢٠٢٠/٨/١علمrا بأنھrا
فى أجازة رعاية طفل تنتھى فى ٢٠٢٠/٧/٣١م.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى مrrنح الrrسيدة الrrدكتورة /الrrشيماء أحمrrد بكrrر  -مrrدرس الكيميrrاء العrrضوية
الصيدلية أجازة كمھمة علمية نظرا لحصولھا على منحة خاصة إلجراء أبحاث مابعد الrدكتوراه
من كلية الطب بجامعة أولم بألمانيا لمدة عام إعتبrارا مrن  ، ٢٠٢٠/٨/١علمrا بأنھrا فrى أجrازة
رعاية طفل تنتھى فى ٢٠٢٠/٧/٣١م.
 -٢٤التقrrارير الفرديrrة والتقريrrر الجمrrاعى المقدمrrة مrrن لجنrrة الحكrrم والمناقrrشة الخاصrrة برسrrالة
الماجستير المقدمة من الصيدلى /محمد أحمد يوسrف آدم  -المrسجل )مrن الخrارج( لنيrل درجrة
الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية(.
القــــــــــــــــــرار:ـ
بعـد اإلطالع علـى ماجrاء بالتقrارير الفرديrة والتقريrر الجمrاعى المقدمrة مrن لجنrة الحكrم
والمناقشة الخاصة برسالة الماجستير المقدمة من الصيدلى /محمد أحمد يوسف آدم  -المrسجل
)من الخارج( لنيل درجة الماجستير فrى العلrوم الrصيدلية )كيميrاء صrيدلية طبيrة( وكrذلك قrرار
مجلrrس قrrسم الكيميrrاء الدوائيrrة وتوصrrية لجنrrة الدراسrrات العليrrا بالكليrrة يوصrrى المجلrrس بمrrنح
سيادته درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية )كيمياء صيدلية طبية(.
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 -٢٥خطاب قسم العقاقير بrشأن تعيrين الrصيدالنية /والء ھمrام محمrد  -المعيrدة بالقrسم فrى وظيفrة
مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقrrة علrrى تعيrrين الrrصيدالنية /والء ھمrrام محمrrد  -المعيrrدة بقrrسم العقrrاقير فrrى وظيفrrة
مrدرس مrrساعد بقrrسم العقrrاقير حيrث أن سrrيادتھا ملتزمrrة بrrآداء واجباتھrا الوظيفيrrة ولrrم تrrصدر
ضدھا أية جزاءات تأديبية وأنھا قد أدت الدورات التدريبية المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة.
 -٢٦خطاب قسم العقاقير بشأن تعيين الصيدلى /أحمد عبدالفتاح أحمد حسنين  -المعيrد بالقrسم فrى
وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تعيين الصيدلى /أحمد عبدالفتاح أحمrد حrسنين  -المعيrد بقrسم العقrاقير فrى
وظيفة مدرس مساعد بقسم العقاقير حيث أن سيادته ملتزم بآداء واجباته الوظيفية ولrم يrصدر
ضده أية جزاءات تأديبية وأنه قد أدى الدورات التدريبية المطلوبة للتعيين فى ذات الوظيفة.



 

 -٢٧خطrrrاب قrrrسم الميكروبيولوجيrrrا الطبيrrrة والمناعrrrة بrrrشأن تrrrسجيل عنrrrوان رسrrrالة الماجrrrستير
الخاصrrة بالrrصيدالنية /رحrrاب عمrrر حامrrد – المقيrrدة )مrrن الخrrارج( لنيrrل درجrrة الماجrrسـتير فrrى
العلوم الصيدلية )ميكروبيولوجيا ومناعة( بعنوان-:
"تعبيrrر جالكتrrين  ٣وافrrرازاه باالضrrافة إلrrى الrrدور المحrrورى النترلrrوكين  ST2/٣٣فrrى تطrrور
مرض الكلى المزمن"
"Galectin-3 expression and secretion in addition to the role of IL"33/ST2 axis in the progression of chronic kidney disease
بإشراف كل من-:
-١السيد األستاذ الدكتور /إسماعيل صديق محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المتفرغ
-٢السيدة الدكتورة /منى سالم إمبارك
أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المساعد
-٣السيدة الدكتورة /أمل أحمد محمود الخواجة
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على تسجيل عنوان رسالة الماجستير الخاصة بالصيدالنية /رحاب عمر حامrد –
المقيrدة )مrن الخrارج( لنيrل درجrة الماجrسـتير فrى العلrوم الrصيدلية )ميكروبيولوجيrا ومناعrrة(
وبإشراف اللجنة المذكورة والعنوان المذكور سابقا ً.
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 -٢٨خطاب السيد األستاذ الدكتور /أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن التعrديالت المطلوبrة مrن
لجنة قطاع الدراسات لصيدلية بخصوص الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمrدة بكليrة
الصيدلة – جامعة أسيوط.
القــــــــــــــــــرار:ـ
الموافقة على التعديالت المطلوبة مrن لجنrة قطrاع الدراسrات لrصيدلية وإدراجھrا باالئحrة
ويرفع إلى السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ھـذا وقد إنتھى اإلجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظھر نفس اليوم.
رئيس المجلس

أمين المجلس
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