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 محضر اجتماع
 لجنة الدراسات العليا

 7110-0-01المنعقدة فى  ابجلسته
 الخامسةالجلسة 
 7110/8110للعام الجامعى 

 

 انًىافق  االربعاءصباح يىو  انعاشرةاجخًعج نجُت انذراساث انعهيا فً حًاو انساعت 

انقائى بعًم وكيم  –ياجذ وصفً دهًً برئاست انسيذ انذكخىر /  0212 – 1 – 12

 ودضىر كم يٍ انسادة أعضاء انهجُت  : ،  انكهيت نهذراساث انعهيا وانبذىد

 شيواء كساب                                  هذرس الكيوياء الصيذلية / د .1

 هذرس الكيوياء الحيىية                     د / أحوذ هحوذ صالح الذين .2

  د/ نهً الخضري                               هذرس الصيذلة اإلكلينيكية .3

  د/ دعاء حثية                                  هذرس الصيذالنيات .4

 الكيوياء الححليليةهذرس                                         وائل طلعثد/  .5

  هذرس األدوية والسوىم                       د/ هحوذ عثذ الحسية      .6

ثى شرع في يب بانسادة انذاضريٍ، ردبانخ ياجذ وصفًوقذ افخخخ انسيذ انذكخىر/ 

         .يُاقشت جذول األعًال

  

 :الموضوعات
 

  انسابق االجخًاع يذضر عهً انخصذيق :أوال

 لسابق االجتماع محضر على المجلس صدق:  القرار
 
انًقرراث انخخصصيت نهًاجسخير  -حًهيذي انًاجسخيريُاقشت وأعخًاد جذول أيخذاَاث  :ثاَيا  

 ( . 0212-0213خريف و انذكخىراِ  ) 

 

 (0)مرفق مع رفع االمر لمجلس الكلية الموافقة : القرار

 
 

انًاجسخيروانذكخىراة  انعهًيت نرسائم الثانبروحىكىانخطط انبذثيت و أعخًاد انُظر فً :ثانثا

 وبياَها كانخانً: هًيتنألقساو انع

  األدويت وانسًىوقسى 

 )درجة هاجسحير( ( االدوية و السوىم) قسن  يروة يرضي يصطفً عبذانال / ةالطالث

 دراسة جأثير الىقاية الكلىية للذايىزهين علً السوية الكلىية الوحذثة هن السيسثالجين .موضوع نقطة البحث 
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 باللغة العربية

باللغة موضوع البحث 
 االنجليزية

Study of the Renoprotective Effect of Diosmin on Cisplatin –

Induced Nephrotoxicity  

 جاهعة دهنهىر –د/ هاجذ وصفً اسحار م ادوية و سوىم تكلية الصيذلة  لجنة االشراف

 جاهعة دهنهىر . –اسحار م ادوية و سوىم تكلية الصيذلة  هحوذ عالء الذين قطري د/

جاهعة دهنهىر  –/ هحوذ هحوىد عثذ الحسية  هذرس ادوية و سوىم تكلية الصيذلة د

. 

 

 

*** 

 

 

 

 )درجة هاجسحير( ( االدوية و السوىم) قسن  أساهة هحوذ الثذري عثذهالطالة/

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

انًذذثت يٍ حقييى حأثيراث انىقايت انكهىيت ناليخاَريسيبج عهً انسًيت انكهىيت 

 .انسيسبالحيٍ فً ركىر  انجرراٌ

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Evaluation of  The potential Renoprotective Effects of 

Etanercept on Cisplatin – Induced Nephrotoxicity in male rats . 

 جاهعة دهنهىر –د/ اسر اتراهين غنين  اسحار م ادوية و سوىم تكلية الصيذلة  لجنة االشراف

 جاهعة دهنهىر . –اسحار م ادوية و سوىم تكلية الصيذلة  هحوذ عالء الذين قطري د/

جاهعة دهنهىر  –د/ هاجذ وصفً حلوي ويصا  اسحار م ادوية و سوىم تكلية الصيذلة 

. 

 

 

 
 .الموافقة على التسجيل: القرار

 

 

 

 
 

 رئيس انهجُت

 د. ياجذ وصفً دهًً

 قائى بعًم وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا وانبذىد


