خبيؼخ ديُهىر
كهيخ انصيذنخ
انذراضبد انؼهيب وانجسىس

Damanhour University
Faculty of Pharmacy
Postgraduate Studies &Researches

محضر اجتماع
لجنة الدراسات العليا
بجلستها المنعقدة فى 2017-12-3
الجلسة الرابعة
للعام الجامعى 2018/2017
اخزًؼذ ندُخ انذراضبد انؼهيب فً رًبو انطبػخ انسبديخ ػشر صجبذ يىو االزذ
انًىافق  0213 – 10 – 7ثرئبضخ انطيذ انذكزىر  /يبخذ وصفً زهًً – انقبئى
ثؼًم وكيم انكهيخ نهذراضبد انؼهيب وانجسىس وزضىر كم يٍ انطبدح أػضبء انهدُخ
:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

د /شيًاء كساب
د  /أحًذ يحًذ صالح انذيٍ
دَ /هً انخعري
د /دعاء حثية
د /وائم غهعد
د /يحًذ عثذ انحسية

يذرس انكيًياء انصيذنيح
يذرس انكيًياء انحيىيح
يذرس انصيذنح اإلكهيُيكيح
يذرس انصيذالَياخ
يذرس انكيًياء انرحهيهيح
يذرس األدويح وانسًىو

وقذ افززر انطيذ انذكزىر /يبخذ وصفً ثبنزرزيت ثبنطبدح انسبضريٍ ،ثى شرع في
يُبقشخ خذول األػًبل.

الموضوعات:
أوال :انزصذيق ػهً يسضر االخزًبع انطبثق
القرار :صدق المجلس على محضر االجتماع لسابق
ثبَيب  :يُبقشخ وأػزًبد خذول أيزسبَبد ورشكيم كُزروالد واَزذاثبد شفىي درخخ دثهىو
انصيذنخ اإلكهيُيكيخ ودثهىو انكيًيبء انسيىيخ خريف 0212-0213
القرار :الموافقة واألعتماد (مرفق )1

ثبنثب :انُظر فً وأػزًبد انخطظ انجسثيخ وانجرورىكىالد انؼهًيخ نرضبئم انًبخطزيروانذكزىراح
نألقطبو انؼهًيخ وثيبَهب كبنزبنً:
شبرع اندًهىريخ –ديُهىر – انجسيرح
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 .1قطى األدويخ وانطًىو
 .1انصيذنً /ثهبء انذيٍ َديت زكً ثغذادي (قطى األدويخ وانطًىو) (درجح ياجيسرير)
انذور انىقبئً اإلكهيُيكً نجؼض انًركجبد فً يىاخهخ األثبر اندبَجيخ انًررجطخ
موضوع نقطة البحث
ثجرورىكىل انؼالج انكيًبوي انًسزىي ػهً كم يٍ (-5فهىرويىراضيم
باللغة العربية
وانذكطىروثىضيٍ وانطيكهىفىضفبييذ) نًرضً ضرطبٌ انثذي
The clinical protective effect of some compounds against
موضوع البحث باللغة
adverse effects induced by FAC chemotherapy protocol (5االنجليزية
fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide) on breast
cancer patients
لجنة االشراف د /اسر غُيى اسرار .و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر .
د /ياجذ وصفً اسرار.و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر
د /يحًذعالء انذيٍ قطري اسرار .و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر
 .2انصيذنً /اضالو ػبطف يسًذ ػرقىة (قطى األدويخ وانطًىو) (درجح ياجيسرير)
موضوع نقطة البحث دور تعط انًركثاخ فً يىاجهح انثار انجاَثيح انًرذثطح تاسرخذاو انذكسىروتىسيٍ
وانسيكهىفىسفاييذ فً يرظً سرغاٌ انثذي
باللغة العربية
The role of some compounds on facing Doxorubicin and
موضوع البحث باللغة
cyclophosphamide associated side-effects in breast cancer
االنجليزية
patients on breast cancer patients
لجنة االشراف د /اسر غُيى اسرار .و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر .
د /ياجذ وصفً اسرار.و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر
د /يحًذعالء انذيٍ قطري اسرار .و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر
 .0قطى انًيكروثيىنىخيب
 .1انصيذنً /يصطفً أضبيخ زطٍ يطبريذ (قطى انًيكروثيىنىخيب ) (درجح ياجيسرير)
انكشف اندسيئً ػٍ انديُبد انشرضخ وانًقبويخ نهًضبداد انسيىيخ فً ػيُبد
موضوع نقطة البحث
انكهجيطيال انطريريخ
باللغة العربية
موضوع البحث باللغة Molecular detection of virulence and antibiotic resistance genes
in clinical Klebsiella Isolates
االنجليزية
لجنة االشراف د /سارج يجذي اسرار .و انًيكروتيىنىجً تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر .
د /خهىد تركح يذرس انًيكروتيىنىجً تكهيح انصيذنح – جايعح ديُهىر
د /هانح عثذانعال اسرشاري ورئيس قسى ايراض انذو تانًعهذ انطثً انقىيً تذيُهىر
القرار :الموافقة على التسجيل.
راثؼب :ا أػزًبد اندذول انسيًُ وخطىاد رطديم انُقطخ انجسثيخ
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القرار :أعتماد الجدول الزمنى وخطوات تسجيل النقطة البحثية وأعالنها للسادة أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا (مرفق )2
خبيطب :إطالع انهدُخ ثًب رى فً اندهطخ انزسضيريخ نًشروع انشراكخ يغ كهيخ انصيذنخ –
خبيؼخ فبروش فً ثرَبيح ال Erasmus +
القرار :اتم إحاطة اللجنة
رسريرا فً 2017/12/3
رئيص انهدُخ
د .يبخذ وصفً زهًً
قبئى ثؼًم وكيم انكهيخ نهذراضبد انؼهيب وانجسىس
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