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 هحضر اجتواع

 لجنح الذراساخ العليا

 7201 -11 -6الونعقذج فى  اتجلسته

 ثالثحالجلسح ال

 7201/8201للعام الجاهعى 

 

 صالشاءانصثاغ يىو  ؽاديح ػشزاظرًؼد نعُح انذراطاخ انؼهيا فً ذًاو انظاػح ان

انمائى  –ياظذ وصفً ؼهًً تزئاطح انظيذ انذكرىر /  0213 – 11 – 6 انًىافك 

وؼعىر كم يٍ انظادج أػعاء انهعُح     تؼًم وكيم انكهيح نهذراطاخ انؼهيا وانثؽىز

 : 

 
 يذرش انكيًياء انحيىيح                     د / أحًذ يحًذ صالح انذيٍ .1

  يذرش انصيذنح اإلكهيُيكيح      د/ َهً انخضري                          .2

  د/ دعاء حثية                                  يذرش انصيذالَياخ .3

 انكيًياء انرحهيهيحيذرش                                         وائم طهعدد/  .4

  د/ يحًذ عثذ انحطية                            يذرش األدويح وانطًىو .5

 انؽعىر:ولذ اػرذر ػٍ 

 شيًاء كطاب                                  يذرش انكيًياء انصيذنيح / د .1

 

شى شزع في ية تانظادج انؽاظزيٍ، زؼتانر ياظذ وصفًولذ افررػ انظيذ انذكرىر/ 

         .يُالشح ظذول األػًال

 

  

 :الوىضىعاخ

 

  انظاتك االظرًاع يؽعز ػهً انرصذيك :أوال
 لساتق االجتواع هحضر على الوجلس صذق:  القرار

 

 - 0216إطرؼزاض ويُالشح يمرزؼاخ وخطىاخ ذطىيز انخطح انثؽصيح تانكهيح    :شاَيا  

02101 

 
تن إقرار الوقترح الوقذم لثعض الذوراخ : القرار

 وتيانها كالتالى: التذريثيح
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هع هخاطثح تاقى األقسام العلويح لسرعح هىافاتنا 

 تثاقى الوقترحاخ
 

انًاظظريزوانذكرىراج  انؼهًيح نزطائم الخانثزوذىكىانخطػ انثؽصيح و وأػرًاد انُظز فً :شانصا

 وتياَها كانرانً: هًيحنأللظاو انؼ

  انكيًياء انرؽهيهيحلظى  .1

 

  انصيذنح األكهيُيكيح. لظى 0

 

 )درجح ياجيطرير( (انصيذنح األكهيُيكيحلظى ) انعًميؽًىد يؽًذ رشا / حانطانث. 1

موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

دراضح يقارَح انرأثيراخ انحركيح وانذوائيح نهًضاداخ انحيىيح انًعرًذج عهً انىقد 

انىريذي انًطرًر أو عٍ طريق جرعاخ انًخرارج تعذ ذُاونها عٍ طريق انرُقيظ 

 وقريح يُرظًح نهًرضً روي انحاالخ انحرجح
موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Comparative pharmacokinetics/pharmacodynamics study 

between continuous infusion and intermittent dosing of selected 

time-dependent antibiotics in critical III patients 
 –كهيح انصيذنح  –اَيا رجة اتى زهرج أضرار يطاعذ انًيكروتيىنىجيا وانًُاعح د/ ر لجنة االشراف

 . جايعح ديُهىر

 Drug Information Centre قطى انصيذنح اإلكهيُيكيح

 Cappillary electrophoresis قطى انكيًياء انرحهيهيح

 Intavenous Admixture قطى انصيذنح اإلكهيُيكيح  

 Quality Control Testing of solid dosage form قطى انصيذالَياخ

وانكيًياء انحيىيح األدويح وانطًىوقطى   Cell Culture 

 )درجح ياجيطرير( (لظى انكيًياء انرؽهيهيح)فزض يؽًذ  هاًَ شؼثاٌ/ حانطانث. 1
موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

ذؽهيهيح نثؼط األدويح انًعادج نهفيزوطاخ تإطرخذاو غزق كزوياذىظزافيح  دراطاخ

 وغيفح

موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Analytical studies of some antiviral drugs using 

chromatographic and spectrophotometric methods 

 –ا.د/ هذي يحًذ جًال انذيٍ دعثيص أضرار قطى انكيًياء انصيذنيح تكهيح انصيذنح  لجنة االشراف

 جايعح ديُهىر .

 جايعح انًُىفيح . –د/ هيثى ييًىٌ عثاش يذرش قطى انكيًياء انرحهيهيح تكهيح انصيذنح 

جايعح  –د/ وائم طهعد عثذانقادر يذرش قطى انكيًياء انرحهيهيح تكهيح انصيذنح 

 ديُهىر .
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 – اضرشاري يطاعذ ذعهيًً فً انرخذير وانعُايح انًركسج أيًٍ عثذانحًيذ انطيارد/ 

 انًعهذ انطثً انقىيً تذيُهىر  -رئيص وحذج انعُايح انًركسج 

د/ َهً يحًىد انخضري يذرش قطى انصيذنح اإلكهيُيكيح وانًًارضح انصيذنيح تكهيح 

 جايعح ديُهىر . –انصيذنح 

 جايعح ديُهىر . –كهيح انصيذنح  -د. ضهً يحًىد انًصري يذرش انصيذالَياخ 

 
 

 الوىافقح على التسجيل  .: القرار

 

 : انُظز فً لثىل انرظعيم انًرأخز نثؼط غالب انًمزراخ انرخصصيح نهًاظيظريزخايظا  
الوىافقح على التسجيل الوتأخر  لطالب هقرراخ : القرار

على طلة تسجيل هرفق هعح تخصصى درجح الواجيستير 

 جنيح. 200طىاتع خذهح تعليويح تقيوح 

 

انُظز فً رفغ أطى د. شيزيٍ سكزيا يٍ األشزاف ػهً رطانح انًاظيظريز نهطانثح راَا  طادطا :

تُاء ػهً انطهة انًمذو يٍ لظى األدويح  كزو انًهذي ووظغ اطى د. يؽًذ ػالء انذيٍ لطزي

 وانظًىو
 الوىافقح : القرار

 

 األظهشج انؼهًيح انًطهىتح إلَشاء يؼًم َاَىذكُىاوظً و ًمرزغإؼاغح انهعُح ػهًا  ت: طاتؼا  

 إنً َائة رئيض انعايؼح.انًمذو 
 تن اإلحاطح: القرار

 

ظايؼح فاروص تشأٌ انذػىج  –: إؼاغح انهعُح ػهًا  تانخطاب انًزطم يٍ كهيح انصيذنح شايُا  

 ++ Erasmusنًشزوع انشزاكح فً تزَايط ال 
 تقثىل الشراكح  تن اإلحاطح: القرار

 

انُظز فً انطهة انًمذو يٍ انطانة/ يؽًذ ػثذ انخانك انظثاػً انىافذ يٍ طىريا  ذاطؼا :

ألطركًال ليذج نهرظعيم تثزَايط انًاظيظريز )ييكزوتيىنىظً( ػهًا  اٌ لظى انًيكزوتيىنىظيا 

 وانًُاػح يىافك يٍ ؼيس انًثذأ
 الوىافقح : القرار

 

 7/11/2017ذؽزيزا  فً 

 

 

 
 

 رئيض انهعُح

 د. ياظذ وصفً ؼهًً

 لائى تؼًم وكيم انكهيح نهذراطاخ انؼهيا وانثؽىز


