
 مجلس الكلٌة

 66/8/8168 الدراســــــات العلٌـــــــــا

 تفوٌض السٌد االستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة للبت واتخاذ القررات فى الموضوعات الخاصة بالدراسات العلٌا . – 6

  -القـــــــــــــــرار:

  -= وافق المجلس على تفوٌض السٌد االستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة للبت فى الموضوعات االتٌة :===========

  8168/8169اعتماد تشكٌل لجان الحكم على رسائل الماجستٌر والدكتوراه فى العام الجامعى . 

  لدبلومات الدراسات العلٌا والمقررات العامه والتخصصٌة  8168/8169اعتماد تشكٌل لجان امتحانات العام الجامعى

 لدرجة الماجستٌر والدكتوراه فى العلوم الصٌدلٌة ) جمٌع التخصصات ( ودرجة دكتورفى الصٌدلة االكلٌنٌكٌة .

  لدبلومات الدراسات العلٌا والمقررات العامة والتخصصٌة لدرجة  8168/8169اعتماد جداول العام الدراسى

 ر والدكتوراه فى العلوم الصٌدلٌة ) جمٌع التخصصات ( ودرجة دكتور فى الصٌدلة االكلٌنٌكٌة .الماجستٌ

  اعتماد جداول الدراسة دبلومات الدراسات العلٌا والمقررات العامه والتخصصٌة لدرجة الماجستٌر والدكتوراه فى

 . 8168/8169ة للعام الجامعى العلوم الصٌدلٌة ) جمٌع التخصصات ( ودرجة دكتور فى الصٌدلة االكلٌنٌكٌ

 

 – اٌه رفعت عبد الحمٌدمنح الصٌدالنٌة /  –  5/8/8168بتارٌخ  – الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌةاقتراح مجلس قسم  - 8

 ( كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌةدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة )  –المعٌدة بالقسم 

  -القــــــــــــــــرار :

درجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌــة  –اٌه رفعت عبد الحمٌد منح الصٌدالنٌة / وافق المجلس على =========== 

( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقرٌرها المشترك والتقارٌر الفردٌة العضاء كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة)

  5/8/8168بتارٌخ  –واقتراح مجلس القسم   – 86/7/8168اللجنة بتارٌخ 

 

 –منح الصٌدالنٌة / مروة ممدوح محمد شعبان امٌن  –  8/8/8168بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  -3

 درجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة ( –المعٌدة بالقسم 

  -القــــــــــــــــرار :

درجة الماجستٌر فى العلوم  –منح الصٌدالنٌة / مروة ممدوح محمد شعبان امٌن وافق المجلس على =========== 

الصٌدلٌــة )كٌمٌاء صٌدلٌة( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى تقرٌرها المشترك والتقارٌر الفردٌة 

  8/8/8168بتارٌخ  –واقتراح مجلس القسم   – 36/7/8168العضاء اللجنة بتارٌخ 

  

محمد جالل /  بالصٌدلىتسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –8/8/8168بتارٌخ  – الصٌدالنٌاتاقتراح مجلس قسم  -4

 ( صٌدالنٌاتفى العلوم الصٌدلٌة )  الماجستٌرلدرجة  -بالقسم  المعٌد –الشحات الملٌجى

  -القــــــــــــــــــــرار :
محمد جالل الشحات الملٌجى /  بالصٌدلى============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص 

ولجنة  – 8/8/8168بتارٌخ  –( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  صٌدالنٌاتلدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) 
 -وعنوان الرسالة : – 8/8168/ 64بتارٌخ   –الدراسات العلٌا والبحوث 

  تحسيه وفاريت بعض االدويت انمختاسةعه طشيق صياغت اوظمت دهىيت واوىمتشيت  
Improvement of Permeability of Some Selected Drugs through the Formulation of 

Lipid Nanosystems 
 -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من :

 االستاذ ورئٌس مجلس قسم الصٌدالنٌات  بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا (  الكامل السٌدة االستاذ الدكتور/  امل حسن 
  المدرس بقسم الصٌدالنٌات بالكلٌة السٌدة الدكتور /  هدى ماهر محمد امٌن الطاهر 

 



تسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –68/8/8168والممتد حتى 7/8/8168بتارٌخ  – العقاقٌراقتراح مجلس قسم  - 5

 ( عقاقٌرلدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة )  – صٌدلى حر – مٌران احمد عبد العلٌمبالصٌدالنٌة / 

  -القــــــــــــــــــــرار :
لدرجة مٌران احمد عبد العلٌم ============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة / 

والممتد حتى 7/8/8168بتارٌخ  –الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) عقاقٌر ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 
 -وعنوان الرسالة : – 64/8/8168بتارٌخ   –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  –68/8/8168

انصهيبيتنيبذيم ساتيفم مه انعائهت نىباث بيىتكىىنىجيت وتقييم بيىنىجً  دساست  

Biotechnological Study and Biological Evaluation of Lepidium sativum L. family 
Brassicaceae  

. -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من :  

 االستاذ بقسم العقاقٌر بالكلٌة )مشرفا رئٌسٌا(  السٌدة االستاذ الدكتور/ نبٌلة محمد غازى 
 االستاذ بقسم العقاقٌر بالكلٌة  قندٌل الفقى السٌد االستاذ الدكتور /  فتحى 

 المدرس بقسم العقاقٌر بالكلٌة  السٌد الدكتور /  مصطفى عمر الحوٌط 
 المدرس بقسم الدراسات البٌئٌة معهد الدراسات العلٌا والبحوث                   السٌدة الدكتور/ لبنى سمٌر الحسٌنى 

 جامعة االسكندرٌة                                                                                                                   
 
محمد /  بالصٌدلىتسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –8/8/8168بتارٌخ  – كٌمٌاء صٌدلٌةاقتراح مجلس قسم  - 6

 ( كٌمٌاء صٌدلٌةلدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة )  – بالقسم المعٌد –اوى اسماعٌل محمد عبد الجواد عشم

  -القــــــــــــــــــــرار :
محمد اسماعٌل محمد عبد الجواد /  بالصٌدلى============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص 

بتارٌخ  –( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  صٌدلٌةكٌمٌاء لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) عشماوى 
 -وعنوان الرسالة : – 64/8/8168بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 8/8/8168

 تصميم و تشييذ نبعض مشتقاث األصول انمستحذثت انمحتمم ان يكىن نها  فعانيت عالجيت
Design and synthesis of some novel azole derivatives of potential therapeutic activity" 

. -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من :  

 ()مشرفا رئٌسٌا االستاذ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  بالكلٌة  السٌد االستاذ الدكتور /  شرٌف احمد فوزى رستم  
 الكٌمٌاء الصٌدلٌة بالكلٌةاالستاذ المساعد بقسم    السٌدة الدكتور /  منى هانْى محمود بدر 

 المدرس بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بالكلٌة  السٌدة الدكتور /  عزه السٌد اسماعٌل اسماعٌل 
  
حسن جمال /  بالصٌدلىتسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –8/8/8168بتارٌخ  – كٌمٌاء صٌدلٌةاقتراح مجلس قسم  - 7

 ( كٌمٌاء صٌدلٌةلدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة )  – المعٌد بالقسم – حسن الصٌاد

  -القــــــــــــــــــــرار :
لدرجة حسن جمال حسن الصٌاد ============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدلى / 

ولجنة  – 8/8/8168بتارٌخ  –( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  كٌمٌاء صٌدلٌةالماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) 
 -وعنوان الرسالة : – 64/8/8168بتارٌخ  –الدراسات العلٌا والبحوث 

 تصميم و تشييذ مشتقاث جذيذة خماسيت انحهقت غيش متجاوست راث أهميت بيىنىجيت
Design and Synthesis of New five-membered Heterocyclic Derivatives of Biological 

Interest 

 -وبذلك تصبح لجنة االشراف مكونه من :
 االستاذ المتفرغ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا (  السٌد االستاذ الدكتور / عبد المحسن محمد السٌد عمر 

 اذ بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة وعمٌد الكلٌةاالست خدٌجة احمد عبد العزٌز اسماعٌل         السٌدة االستاذ الدكتور /
 المدرس بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بالكلٌة           السٌد الدكتور / محمد طلب البسٌونى البسٌونى اسماعٌل

 
/  بالصٌدالنٌةتسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –8/8/8168بتارٌخ  – المٌكروبٌولوجٌا والمناعةاقتراح مجلس قسم  - 8

 ( مٌكروبٌولوجٌا صٌدلةلدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة )  – المعٌدة بالقسم –مروة رضا مصطفى الشهاوى 



  -القــــــــــــــــــــرار :
مروة رضا مصطفى الشهاوى /  بالصٌدالنٌة============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص 

بتارٌخ  –( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  مٌكروبٌولوجٌا صٌدلٌةلدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) 
 -وعنوان الرسالة : – 64/8/8168بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 8/8/8168
 

"األسكىذسيتوجيىىصا مه انتشابظ بيه انمقاومت  نهمضاداث انحيىيت و فىعت عضالث سشيشيت نهسىدومىواط ايش  

“Correlation between antibiotic resistance and virulence of Pseudomonas aeruginosa 
clinical isolates from Alexandria” 

 -وبزنك تصبح نجىت االششاف مكىوه مه :

 والمناعة بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا (االستاذ بقسم المٌكروبٌولوجٌا   السٌد ابو المجد السٌد السٌد االستاذ الدكتور /
 بالكلً االستاذ المساعد بقسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة ابو الفتوح  ٌوسفاالء ابو الفتوح  السٌده الدكتور /
 المدرس بقسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة بالكلٌة   اٌفا عادل ادوارد فري السٌدة الدكتور/

 
/  الماجستٌرتسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –5/8/8168بتارٌخ  – التحلٌلٌة الصٌدلٌةالكٌمٌاء اقتراح مجلس قسم  - 9

) كٌمٌاء تحلٌلٌة فى العلوم الصٌدلٌة  دكتوراه الفسفةلدرجة  – بالقسم المدرس المساعد  – فدا عبد المنعم حسن جمال

 ( صٌدلٌة

  -القــــــــــــــــــــرار :
فدا عبد المنعم حسن جمال /  الماجستٌر============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص 

بتارٌخ  –( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌةفى العلوم الصٌدلٌة )  دكتوراه الفلسفةلدرجة 
 -وعنوان الرسالة : – 64/8/8168بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 5/8/8168

 "تقذيش بعض انمكىواث انصيذنيت انفعانت وانمستخذمت نفاعهيتها فً انجهاص انعصبً انمشكضي  "

"Estimation of some Active pharmaceutical Ingredients Used for Their central Nervous 
System Activity" 

 -مه :وبزنك تصبح نجىت االششاف مكىوه 

 األستاذ بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة بالكلٌة   سوزى محمد صبرى  السٌد االستاذ الدكتور /أ
 بالكلٌة   -االستاذ بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة    مروة سعٌد منٌبالسٌدة االستاذ الدكتور/ 

 بالكلٌة       -المدرس بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة   امٌرة فوزى الٌاظبى   السٌدة الدكتور /
 

تسجٌل بروتوكول البحث الخاص  –68/8/8168والممتد الى 7/8/8168بتارٌخ  – العقاقٌراقتراح مجلس قسم  - 61

 ( عقاقٌر) فى العلوم الصٌدلٌة  دكتوراه الفسفةلدرجة  – المدرس المساعد  بالقسم – نهله شوقى الجزار / الماجستٌر

  -القــــــــــــــــــــرار :
لدرجة نهله شوقى الجزار /  ============= وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص الماجستٌر

والممتد الى  7/8/8168بتارٌخ  –( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  عقاقٌردكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) 
 -وعنوان الرسالة : – 64/8/8168بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  –68/8/8168

دساست فيتىكيميائيت نبعض انىباتاث انمصشيت انمختاسة انتً تظهش وشاط مكافحت انسمىت مه خالل تثبيظ اوضيم "

 انهيباص انبىكشياسً   "

"phytochemical Investigation of some Selected Egyptian plants Demonstrating Anti- 

obesity Activity through pancreatic lipase Inhibition" 

 -وبزنك تصبح نجىت االششاف مكىوه مه :

  بالكلٌة  - األستاذ بقسم العقاقٌر  رقٌة محمد عبد هللا   السٌدة االستاذ الدكتور /

 بالكلٌة   -س مجلس قسم العقاقٌر األستاذ ورئٌ  هالة مصطفى حمودة  السٌدة االستاذ الدكتور /
 بالكلٌة -المدرس بقسم العقاقٌر   شٌماء محمد سالم   السٌدة الدكتور /

    
 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى  68/8/8167والممتد الى  7/8/8168بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقٌر  - 66

 -لكال من :العلوم الصٌدلٌة ) العقاقٌر ( 



 الصٌدالنٌة / عبٌر عالء الدٌن عبد هللا  الصٌدالنٌة / اٌمان مصطفى كمال 
 الصٌدالنٌة / اٌة هللا مجدى فرٌد  الصٌدالنٌة / نور سمٌر عبد اللطٌف
 الصٌدالنٌة / ٌمنى عبد الرحمن خالد

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة  الطالب المذكورٌن اعاله =================  وافق المجلس على تسجٌل        

ولجنة الدراسات العلٌا  – 68/8/8167والممتد الى  7/8/8168) عقاقٌر ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 64/8/8168بتارٌخ  –والبحوث 

 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى  8/8/8168بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة  - 68
 -العلوم الصٌدلٌة ) مٌكروبٌولوجٌا والمناعة ( لكال من :

 الصٌدالنٌة / ٌاسمٌن اشرف امٌن مرزوق  الصٌدالنٌة / صفاء محمد عبد الحلٌم عبد الكرٌم 
   حمود التهامىالصٌدالنٌة / هاله ابراهٌم م

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
=================  وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة        

 –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  8/8/8168( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ  مٌكروبٌولوجٌا والمناعة) 

 64/8/8168بتارٌخ 

  تسجٌل الصٌدالنٌة / ضحى محمد عبد العزٌز – 5/8/8168بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة  - 63
 للمقررات لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة (   -صٌدلى حر  

 رار ـــــــــــــــــــــــــــــالق
لدرجة الماجستٌر فى  ضحى محمد عبد العزٌز –=================  وافق المجلس على تسجٌل الصٌدالنٌة  

ولجنة الدراسات  – 5/8/8168صٌدلٌة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ التحلٌلٌة العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء 
 8/8168/ 64ارٌخ  بت –العلٌا والبحوث 

 
  تسجٌل الماجستٌر / نٌرة ولٌد عادل محمد – 8/8/8168بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  - 64

 للمقررات لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى العلوم الصٌدلٌة ) الكٌمٌاء الصٌدلٌة (   -المدرس المساعد بالقسم 

 رار ـــــــــــــــــــــــــــــالق
لدرجة دكتوراه الفلسفة فى  الماجستٌر / نٌرة ولٌد عادل محمد=================  وافق المجلس على تسجٌل  

ولجنة الدراسات العلٌا  – 8/8/8168العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 
 8/8168/ 64بتارٌخ   –والبحوث 
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مدرس مساعد بالقسم   –فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدلة صناعٌة ( الخاص بالماجستٌر / سلمى محمود محى الدٌن 

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
 وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستٌر / سلمى محمود =================  

ولجنة  – 6/8/8168بتارٌخ  –لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  محى الدٌن
 -وتصبح اللجة كاالتى : 64/8/8168بتارٌخ  –الدراسات العلٌا والبحوث 

 سنا محمد مرتضى علىالسٌدة االستاذ الدكتور /    نازك عبد اللطٌف الجندىاالستاذ الكتور/  ةالسٌد
 محمود سامى ابو الفتوح وائلالسٌد االستاذ الدكتور /    قدرٌة عبد الحمٌد الخضٌرىالسٌدة االستاذ الدكتور / 

 السٌدة الدكتور / مروة احمد السٌد سالم

 

تشكٌل لجان االمتحان الشامل لدرجة دكتوره الفلسفة  – 6/8/8168بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الصٌدلة الصناعٌة  - 66
 مدرس مساعد بالقسم   –فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدلة صناعٌة ( الخاص بالماجستٌر / سارة عبدهللا اللقانى 

 
 



 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
======  وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستٌر / سارة عبدهللا اللقانى ===========

ولجنة الدراسات  – 6/8/8168بتارٌخ  –لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 
 -وتصبح اللجة كاالتى : 64/8/8168بتارٌخ  –العلٌا والبحوث 

 السٌدة االستاذ الدكتور / سنا محمد مرتضى على   السٌدة االستاذ الكتور/ نازك عبد اللطٌف الجندى
 السٌد االستاذ الدكتور / وائل محمود سامى ابو الفتوح   السٌدة االستاذ الدكتور / قدرٌة عبد الحمٌد الخضٌرى

 السٌدة الدكتور / مروة احمد السٌد سالم
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 مدرس مساعد بالقسم   –فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدلة صناعٌة ( الخاص بالماجستٌر / هالة محمود شفٌق زكى 

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
===  وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستٌر / هالة محمود شفٌق ==============

 ولجنة  – 6/8/8168بتارٌخ  –زكى لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 
 -وتصبح اللجة كاالتى : 64/8/8168بتارٌخ  –الدراسات العلٌا والبحوث 

 السٌدة االستاذ الدكتور / سنا محمد مرتضى على   ٌدة االستاذ الكتور/ نازك عبد اللطٌف الجندىالس
 السٌد االستاذ الدكتور / وائل محمود سامى ابو الفتوح   السٌدة االستاذ الدكتور / قدرٌة عبد الحمٌد الخضٌرى

 السٌدة الدكتور / مروة احمد السٌد سالم

 

تشكٌل لجان االمتحان الشامل لدرجة دكتوره الفلسفة  – 6/8/8168بتارٌخ  –دلة الصناعٌة اقتراح مجلس قسم الصٌ - 68
 مدرس مساعد بالقسم   – نها خلٌفة افهمً ابو عاصًفى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدلة صناعٌة ( الخاص بالماجستٌر / 

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
 خلٌفة فهمى  انه=================  وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستٌر / 

 ولجنة  – 6/8/8168بتارٌخ  –لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  عاصىابو
 -وتصبح اللجة كاالتى : 64/8/8168بتارٌخ  –الدراسات العلٌا والبحوث 

 السٌدة االستاذ الدكتور / سنا محمد مرتضى على   السٌدة االستاذ الكتور/ نازك عبد اللطٌف الجندى
 السٌد االستاذ الدكتور / وائل محمود سامى ابو الفتوح   السٌدة االستاذ الدكتور / قدرٌة عبد الحمٌد الخضٌرى

 احمد السٌد سالم السٌدة الدكتور / مروة

 

تشكٌل لجان االمتحان الشامل لدرجة دكتوره  – 8/8/8168بتارٌخ  – المٌكروبٌولوجٌا والمناعةاقتراح مجلس قسم  - 69
مدرس ال – منى احمد كامل الحصرى( الخاص بالماجستٌر /  المٌكروبٌولوجٌا والمناعةالفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) 

  .مساعد بالقسم ال

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
منى احمد كامل =================  وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالماجستٌر / 

 ولجنة  – 8/8/8168بتارٌخ  –لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  الحصرى
 -وتصبح اللجة كاالتى : 64/8/8168بتارٌخ  –الدراسات العلٌا والبحوث 
 السٌد او المجدالسٌد االستاذ الدكتور /     امل محمد حلٌلالسٌدة االستاذ الكتور/ 

    محمد بهى الدٌن حسنالدكتور /  السٌد
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المدرس  – مصطفى صالح السقٌلىالفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) المٌكروبٌولوجٌا والمناعة ( الخاص بالماجستٌر / 

 المساعد بالقسم . 

 -رار :ـــــــــــــــــــــــــــــالق
مصطفى صالح الشامل الخاصة بالماجستٌر / =================  وافق المجلس على تشكٌل لجنة االمتحان 

 ولجنة  – 8/8/8168بتارٌخ  –لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  السقٌلى



 -وتصبح اللجة كاالتى : 64/8/8168بتارٌخ  –الدراسات العلٌا والبحوث 
 هدى جمال الدٌن عمراالستاذ الدكتور /  ةالسٌد    مصطفى احمد النقٌبالسٌد االستاذ الكتور/ 

   مٌرفت امٌن قاسمالدكتور /  ة االستاذالسٌد

 

( من الالئحة التنفٌذٌة لقانون  618بشأن تقارٌر المتابعة السنوٌة لطالب الماجستٌر والدكتوراه تطبٌقا لنص المادة )  – 86
 تنظٌم الجامعات

 
 -بالموافقة على التقرٌر الدورى الخاص بـــــــ : 8/8168/ 7بتارٌخ   اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة و السموم -

 
 الصٌدالنٌة: صفاء شحاتة عبد المنعم طة                                         دكتوراة

  65/68/8166تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة  الصٌدالنٌة: مروة ٌوسف محمد سالم                                           

  65/66/8166تارٌخ التسجٌل:

 ماجستٌر  الصٌدالنٌة: اسراء عبد اللطٌف فتحى                                           

  68/6/8166تارٌخ التسجٌل:

 ماجستٌر      الصٌدلى: محمد عبد هللا اللقانى                                              

  61/66/8165تارٌخ التسجٌل:

 الصٌدلى: عبد هللا مرسى سعد                                                     ماجستٌر

  67/6/8167تارٌخ التسجٌل:

 الصٌدلى:اسرأحمد فوزى احمد بدٌر                                              ماجستٌر

  66/68/8167تارٌخ التسجٌل:

 شعبان                                         ماجستٌرالصٌدالنٌة:هاجر حمدى بسٌونى 

  64/8/8168تارٌخ التسجٌل:

 ماجستٌر         الصٌدالنٌة: ٌوستٌنا متى سعد                                           

 66/9/8164تارٌخ التسجٌل:

 ماجستٌر       الصٌدالنٌة: شروق شرٌف قطب محمد                                   

 65/8/8167تارٌخ التسجٌل:

 -بالموافقة على التقرٌر الدورى الخاص بــــــــــــ: 8168/ 8 / 8   ة بتارٌخ ٌالصٌدل الكٌمٌاء اقتراح مجلس قسم -

 دكتوراة              اٌمان جمٌل على العجرودى  الصٌدالنٌة:  

  9/8165/ 65  تارٌخ التسجٌل:
 دكتوراة                       مرٌم على زكرٌا العطار   الصٌدالنٌة: 

 9/8165/ 65  تارٌخ التسجٌل:



     دكتوراة            محمد جمال بخٌت           : ى الصٌدل

 67/5/8166  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة                      احمد خلٌل الكبٌسى            : ى الصٌدل

 65/66/8166  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة                      امال عطا محمد عطا           : نٌة الصٌدال

 61/61/8166  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة                     ماجد احمد عبد السٌد            : ى الصٌدل

 63/61/8165  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة          امٌرة هانئ ابو العزم                     : نٌة الصٌدال

 69/8/8166  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة          جٌنا محمد احمد تاج الدٌن             : نٌة الصٌدال

 63/6/8167  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة                     مى عٌد عبد الفتاح : نٌة الصٌدال

 63/6/8167  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة           سامى عفٌفً     عال: نٌة الصٌدال

 67/5/8167  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة           ٌوسف جاب هللا  بطرس : ى الصٌدل

 68/4/8167  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة                          مصطفى محمد باكر           : ى الصٌدل

 69/8/8166  تارٌخ التسجٌل: 

 دكتوراة                  مروة اٌهاب محمد عبدالعزٌز      : نٌة الصٌدال

   63/6/8167تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر                         إٌهاب دروٌش الفاضلى   الصٌدلى: 

 8165/ 6 /63تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر        إسراء مصطفى محمد محمد فرج                   الصٌدالنٌة: 

  61/8/8164تارٌخ التسجٌل: 
 ماجستٌر          هاٌدى حافظ محمد      الصٌدالنٌة: 

  65/9/8165تارٌخ التسجٌل: 



 ماجستٌر          مروه ممدوح محمد الصٌدالنٌة: 

   8165 /  9 / 65   تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر سمٌر مجدى ٌوسف                               : ىلصٌدلا

  66/61/8164تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر احمد جمال عبد الحمٌد                            : ىلصٌدلا

  61/61/8166تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر  محمد جابر بسٌونى                                 : ىلصٌدلا

  65/66/8166تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر          روضاء عبد المنعم   الصٌدالنٌة: 

   68/4/8166   تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر          ٌسرا هاشم حافظ  الصٌدالنٌة: 

   65/8/8167   تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر          خلود عبد السالم  الصٌدالنٌة: 

   65/66/8166   تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر                  امنٌة محمد محمود الصٌدالنٌة: 

   65/66/8166   ارٌخ التسجٌل: ت

 ماجستٌر           هناء فرج سعٌد  الصٌدالنٌة: 

   64/6/8166 تارٌخ التسجٌل:

 ماجستٌر          عال حسام الدٌن الشوباشى  الصٌدالنٌة: 

    66/68/8167تارٌخ التسجٌل: 

 ماجستٌر           ملك احمد حسام الدٌن   الصٌدالنٌة: 

  66/66/8167تارٌخ التسجٌل:  

 -رار :ـــــــــــــــــالق
 وافق المجلس على اقتراح مجالس االقسام   ==========

  



 

 

 8168عرض حصٌلة الساعات المعتمدة للدراسات العلٌا والبحوث لالقسام العلمٌة خرٌف 

 القرار أحٌطت اللجنة علما  


