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هحضر اجتواع
لجنة الدراسات العليا
بجلستها الونعقدة فى 8102-4-12
الجلسة الخاهسة
للعام الجاهعى 8102/8107
اجتمعت لجنة الدراسات العلٌا فى تمام الساعة الحادٌة عشر صباح ٌوم االثنٌن
الموافق  2018– 5 – 23برئاسة السٌد الدكتور  /ماجد وصفى حلمى – القائم
بعمل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث وحضور كل من السادة أعضاء
اللجنة:
.2
.3
.4
.5
.6

مدرس الكٌمٌاء الصٌدلٌة
مدرس الكٌمٌاء الحٌوٌة
مدرس الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة
مدرس الصٌدالنٌات
مدرس األدوٌة والسموم

د /شٌماء كساب
د  /أحمد محمد صالح الدٌن
د /نهى الخضرى
د /دعاء حبٌب
د /محمد عبد الحسٌب

وقد إعتذر عن الحضور:
 .2د /وائل طلعت  -مدرس الكٌمٌاء التحلٌلٌة – لظروف السفر لمهمة علمٌة

وقددد افتددتس السددٌد الدددكتور /ماجددد وصددفى بالترحٌددب بالسددادة الحاضددرٌن ثددم شددر فددً
مناقشة جدول األعمال.

الووضوعات:
أوال :التصدٌق على محضر االجتما السابق
القرار :صدق الوجلس على هحضر االجتواع لسابق

***
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ثانٌا  :النظر فً اعتماد نتائج برامج الدراسات العلٌا لفصل خرٌف . 3122-3122
القرار :اعتماد نتائج دبلومتى الصٌدلة االكلٌنٌكٌة و الكٌمٌاء الحٌوٌة باالضافة الى اعتماد
نتائج مقررات تمهٌدى الماجستٌر نتائج مقررات تخصص ماجستٌر و دكتوراه .
***
ثالثا  :النظر فً اعتماد جدول امتحانات دبلومتى الصٌدلة االكلٌنٌكٌة و الكٌمٌاء الحٌوٌة
لفصل ربٌع  3122-3122طبقا للمرفق .
القرار :الموافقة واالعتماد على ان تبدأ االمتحانات ٌوم  3122-6 -21و تنتهً فً ٌوم -7
. 3122- 7
***
رابعا  :النظر فً االعذار المرضٌة المقدمة من بعض طالب الدراسات العلٌا عن حضور
امتحانات بعض المقررات .
أ -القرار :الموافقة على االعذار المرضٌة المقدمة من الطلبة االتى اسماؤهم :
 -2همسة محمد خميس عن مقرر مشاكل العالج باالدوية
 -3جهاد محمود خليل عن مقرر مشاكل العالج باالدوية
 -4منار عاطف السعيد عن مقرر ممارسة صيدلية
 -5االء سامي حبيب عن جميع مقررات فصل الخريف
ب -عدم قبول االعذار المرضٌة المقدمة من الطلبة االتى اسماؤهم:
 -2مصطفى مخلص السٌد عن مقرر المٌكروبٌولوجً ( تخصص ماجستٌر )
 -3رٌهام حسن رزق محمد عن مقرر حركٌة دواء اكلٌنٌكٌة ومراقبة العالج باالدوٌة
***
خامسا  :النظر فً تقارٌر الصالحٌة الواردة من قسم العقاقٌر بشأن منس الصٌدلى  /محمد
محمد فاٌز دقنٌش و المعٌد بذات القسم درجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة تخصص (
عقاقٌر ) .
القرار :الموافقة على تقارٌر الصالحٌة المقدمة مع التوصٌة بمنس الطالب درجة الماجستٌر فى
العلوم الصٌدلٌة تخصص ( عقاقٌر )
***
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سادسدددددا  :النظدددددر فدددددى وأعتمددددداد الخطدددددط البحثٌدددددة والبروتوكدددددوالت العلمٌدددددة لرسدددددائل
الماجستٌروالدكتوراة لألقسام العلمٌة وبٌانها كالتالى:
 .2قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة
(قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة) (درجة الماجستٌر)
 .2ال صٌدالنٌة  /غادة مجدى حامد احمد الخراشً
نقطة
موضوع
التمثٌل الجٌنً لمستقبالت شبٌه بالتول  4و 5فى مرضى سرطان الثدى
باللغة
البحث
العربية
البحث
موضوع
Toll –like receptor 3 and 4 gene expression in patients with
باللغة
breast cancer
االنجليزية
لجنة االشراف ا.د /مها السٌد حسٌن استاذ الكٌمٌاء الحٌوٌة ب كلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور.
 د /احمد جابر الجوٌلً استاذ مساعد عالج االورام بكلٌة الطب – جامعةاالسكندرٌة.
د /طارق محمود خلٌل عقده مدؤس كٌمٌاء حٌوٌة بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
***
 .3ال صٌدالنٌة  /نوران احمد فخرى عبد الغنً (قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة) (درجة الماجستٌر)
موضوع
نقطة التمثٌل الجٌنً لمستقبالت شبٌه بالتول وخطر االصابة ٌوم اللمفوما الالهودجكٌنٌة
باللغة
البحث
العربية
البحث
موضوع
Toll –like receptor gene expression and risk for non
باللغة
Hodgkinlymphoma
االنجليزية
لجنة االشراف ا.د /مها السٌد حسٌن استاذ الكٌمٌاء الحٌوٌة بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور.
 د /احمد جابر الجوٌلً استاذ مساعد عالج االورام بكلٌة الطب – جامعةاالسكندرٌة.
د /طارق محمود خلٌل عقده مد رس كٌمٌاء حٌوٌة بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
***
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 -3قسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة والمناعة
 .2ال صٌدل ى  /ابراهٌم اشرف ابراهٌم محمد عبد الوهاب (قسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة والمناعة )
(درجة الدكتوراه )
موضوع نقطة
دراسة مٌكروبٌولوجٌة قائمة على تكنولوجٌا النانو على تأثٌر بعض الزٌوت
البحث باللغة العشبٌة العطرٌة ضد البكتٌرٌا المعوٌة الشائعة
العربية
موضوع البحث
A nanotechnology based microbiological study on the effect of
باللغة
some herbal essential oils against common enterobacteriaceae.
االنجليزية
لجنة االشراف
د /سارة مجدي عبد الحمٌد استاذ.م مٌكروبٌولوجٌا ومناعة بكلٌة الصٌدلة – جامعة
دمنهور
استاذ.م مٌكروبٌولوجٌا ومناعة بكلٌة الصٌدلة –
د  /رانٌا رجب ابو زهرة
جامعة دمنهور
د /خلود ماهر بركة مدرس مٌكروبٌولوجٌا ومناعة بكلٌة ال صٌدلة – جامعة
دمنهور
د /منج منج وٌن مدرس بكلٌة الصٌدلة – جامعة فاروس
***
 -3قسن الصيدالنيات
 .2ال صٌدلى  /محمود عبده كمال الجوٌلً (قسم الصٌدالنٌات )
(درجة الماجستٌر )
موضوع نقطة
دراسة تحضٌر وتقٌٌم نظام توصٌل دوائً نانومتري
البحث باللغة
العربية
موضوع البحث
Formulatin ,characterization and evaluation of certain nano drug
باللغة
delivery system
االنجليزية
لجنة االشراف
أ.د /نسرٌن صالح الدٌن السٌد استاذ علم االدوٌة بكلٌة الصٌدلة – جامعة القاهرة
د /هاٌدى عاطف عباس مدرس صٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
د /سها محمود المصرى مدرس صٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
***
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 .3ال صٌدلى  /احمد خالد محمود ابراهٌم جنٌدي (قسم الصٌدالنٌات )
(درجة الماجستٌر )
موضوع نقطة
تطوٌر مستحضر صٌدلً معتمد على تكنولوجٌا النانو اللتأم الجروح
البحث باللغة
العربية
موضوع البحث
Development of nanotechnology – based therapeutic formulation
باللغة
for wound healing .
االنجليزية
لجنة االشراف
أ.د /ماجد وصفً حلمً استاذ علم االدوٌة والسموم بكلٌة الصٌدلة – جامعة
دمنهور
د /دعاء احمد حبٌب مدرس صٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
د /هبة محمد البدٌوي مدرس صٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
***
 .4ال صٌدلى  /اسامة احمد السٌد سلٌم (قسم الصٌدالنٌات )
موضوع نقطة
البحث باللغة
العربية
موضوع البحث
باللغة
االنجليزية
لجنة االشراف

(درجة الماجستٌر )
تغٌٌر الهٌكل البللوري لتحسٌن معدل ذوبانٌة الرالوكسٌفٌن

Crystalline structure modification for enhancing the dissolution
rate of raloxifene
أ.د /جمال المغربً استاذ الصٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة طنطا
د /دعاء احمد حبٌب مدرس صٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
د /هبة محمد البدٌوي مدرس صٌدالنٌات بكلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور
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القرار :الووافقة على التسجيل.
***

سادسا  :النظر فً تحدٌد مٌعاد المؤتمر العلمً االول للكلٌة .
القرار :الموافقة على تحدٌد موعد مبدئً لعقده باالسبو االول من شهر اكتوبر 3122
***
سابعا  :النظر فً الخطاب الوارد من نقابة صٌادلة البحٌرة بشأن مسداهمة كلٌدة الصدٌدلة فدى
عقد المؤتمر العلمً االول لصٌادلة البحٌرة والذى سٌقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بدمنهور
.3122-2-2
القرار :الموافقة على المشاركة فى االعمال التحضٌرٌة للمؤتمر وكذلك االشدراف العلمدً علدى
المحتوى الخاص بالمؤتمر وكدذلك ورش العمدل التدى سدتقام قبدل المدؤتمر علدى أن ٌدتم اعتمداد
شهادات الحضور للمؤتمر من قبل الكلٌة باالشتراك مع النقابة .
تحريراً فى 8102/4/08
رئٌس اللجنة
د .ماجد وصفى حلمى
قائم بعمل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
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