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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2017/2018" للعام الجامعي  الثانية" الجلسة 

  8/10/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 حاداألياوم  العاشارة والنفاص فا ا وذلا  فاي تماام السااعة  2017/2018" للعاام الجاامعي الثانيةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد جمال الدينبرئاسة أ.د/  8/10/2017 الموافق

    وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب     ا أ.د/ نانسي يوسص أسعد
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة     ا أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     قنديل ا أ.د/ محمد أحمد سامي 
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ا أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبرو  محمود غنيما أ.د/ 
 ـــــــــيدرئيس قسم أمراض النساء والتولـ     ا أ.د/ أيمن عبد القادر ش انه 

   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة     ا أ.د/ عاطص أبو السعود على 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيا أ.د/ 

 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة      أ.د/هالة السيد محفوظ ا
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسا أ.د/ 

    رئيس قسم جراحة العظــــــام     ا أ.د/ السيد مرسي زكي ا
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ا أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 

 ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     مفطفي محمود الحبيبيا أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسم     عبد الهادي عبد العزيز أشرفا أ.د/ 

 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانا أ.د/ مها السيد 

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ا أ.د/ روحية حسن العدل 
   ـةـــالحيويـــــــــرئيس قسم الكيمياء        مها أحمد فتحي حمودةا أ.د/

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     دين الزواوي ا أ.د/ محمد فال  ال
 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ا أ.د/ سلطان محمد سلطان

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشا أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عفام عبد الونيس  حيري ا أ.د/ 

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     مرعيعبد المؤمن ء حسن ا أ.د/ عال
  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد  كرا أ.د/ 

  ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ا أ.د/ ففاء عبد الظاهر أمين 
 الفسيولوجيـــــارئيس قسم      ا أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق 

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ا أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي       نافر محمد عبد ال اري ا أ.د/ 

 رئيس قسم طب األســـرة    د/ هالة محمد المفيلحي شاهين أ.ا 
  ةــــــــإلكلينيكيا م بعمل رئيس قسم الفارماكولوجياقائ     ا   د/ مها محمد على ال طش 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ا أ.د/ تغريد محمد فرحات   
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     أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية      فاطمة أحمد الفيرفيا أ.د/
  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم       زينب عبد العزيز علىا أ.د/

 أستاذ بقسم الطفيليــــات    أميمه كمال عبد السالم الشافعي.د/ا أ
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي      ا أ.د/ نبيل أحمد لطفي م ار 

 أستاذ بقسم الهستولوجيا       ا أ.د/ أحمد أبو زيد على
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ا أ.د/ محمود السيد أبو سالم 

 أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسا أ.د/ 
 رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ياسر عبد الوهاب خليلا أ.د/

  ةـالعامــاطنة أستاذ بقسم الب      إيهاب أحمد مفطفيأ.د/ا 
 راض الجلدية والتناسليــــــــــــةاألمبقسم أستاذ      محمد عبد الواحد جابر أ.د/ا 

    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ     محمود محمد هدهود ا أ.د/
  درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت     خميسعبد الوهاب ا أ.د/أحمد عامر 

 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ     رحاب منير رمضان سمكة ا أ.د/
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة      نو هناء زكريا عامر ا أ.د/

 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     محمد عبد الرحيم سليمانا أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفر  السقاأ.د/ ا 
 األمراض المتوطنةأستاذ بقسم     أيمن محمد عبد الغني اللحلحأ.د/ ا 
    أستاذ بقسم الجراحة العامــة        حسام عبد القادر أحمدأ.د/ ا 

  قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ ب     الرحيم مقلد ا أ.د/ أمل فتح هللا عبد
 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     رشا على مفطفي الق انيأ.د/  ا

 األطفالطب أستاذ بقسم       ا أ.د/غادة محمد على المشد
 اـبقسم الهستولوجيــأستاذ متفرغ      ا أ.د/ سامي الحسيني عطية 

 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـة     ا أ.د/ سعيد إبراهيم المال  
  الباطنة العامةبقسم  أستاذ مساعد       عبد الرؤوف قرنيا  د/ محمد 

  األشعة التشخيصيةسم مدرس بق       طارق فوزي عبد هللاا  د/ 
 مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب        ا  د/ أحمد فتحي شيحة

 
  اإلنا ة عن أ.د/ رئيس القسم . م طب وجراحة العيناألستاذ المساعد بقسد/ هشام المزار  وقد حضر

 

 الجامعية لمستشفياتدارة المركزة باورئيس اإلستاذ بقسم الجراحة العامــة ألا عالء عبد العظيم السيسيأ.د/كل من : * وتم دعوة 
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءمساعد بقسم الكيمياالستاذ األ  د/ رانيا محمد عزمي الشاذليا 

 األستاذ بقسم التشريح يفاطمة النبوية عبد الهادي الففطا أ.د/ 
 األستاذ بقسم الطفيليات   ا أ.د/ جيهان فال  فادق

 األستاذ بقسم الجراحة العامة    بتانونيا أ.د/ أيمن أحمد ال
 :كل من  * وقد اعتذر عن عدم الحضور

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب  أ.د/هشام محمد يسرى أبو رحمةا     أستاذ بقسم الفسيولوجيا  ا أ.د/ جرجس فبري يوسص
  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة ا أ.د/ محمد فهمي النعماني

 تغيب كل من :و   *

 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس طارق فؤاد عبد الحميد كش ا أ.د/  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة ا أ.د/أحمد عبد الرؤوف متولي 
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  ــا ــــــــــرئيس قسم الباثولوجيـ  هيام عبد السميع عياد ا أ.د/  رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــابا أ.د/ عادل محمود حنفي 
   أستاذ متفرغ بقسم جراحة القلب والصدر ا أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر ا   د/إسالم محب إبراهيم 

    خدير والعناية المركزةأستاذ بقسم الت ا أ.د/ غادة على حسن إبراهيم   أستاذ بقسم طب وجراحة العين عبد الرحمن الس اعي سرحان ا أ.د/
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة  ا أ.د/ منال عبد العزيز سعفان  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ا أ.د/ محمد إسماعيل فبري 

  متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــةأستاذ ا أ.د/ سعيد شلبي منتفر    رةـــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ ا أ.د/ محمد قمر الشرنوبي 
  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة ا أ.د/ حسين أحمد ندا   أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة ا  د/ نجوي عبد الغني ضحي

 مدير شركات العربي ا أ.د/ ممدو  محمود العربي   رئيس األكاديمية الطبية العسكريةي ر ا اللواء/ أحمد حسن فوزي التاود
 

رحيم " ثم رحمن العميد الكلية ورئيس المجلس بذكر "  سم هللا ال أحمد أحماد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته  السادة الحضور أعضاء 

 
د وقراءة ودعا الجميع لوقوف دقيقة حدا البولية جراحة المسالكبقسم األستاذ   الشيخحسين أمثل د/ أ.*  كما نعي 

 الفاتحة له .
 امت بهاالنشاطات التي قوقامت أ.د/ جيهان فال  فادق أستاذ  قسم الطفيليات  عرض تعريص بلجنة تطوير التقويم *

 االمتحان وهي :وترتيب األقسام من الفرقة األولي للفرقة الرا عة من حيث جودة 
 الفسيولوجيااا قسم 2    لعينااا قسم طب وجراحة ا1 
 ااا قسم التشريح واألجنة4   ااا قسم الفحة العامة وطب المجتمع3 
  قسم الجراحة العامة ااا 6     ااا قسم ال اثولوجي5 

 سيتم عمل دورة تعريص للكلية لكل األقسام ومطلوب الحضور من كل أعضاء القسم .*
 على النحو التالي :بجدول األعمال في عرض الموضوعات المدرجة سيادته ثم بدأ  *
 

 أوال : المصادقات :
 126/2/10/7201الموضوع رقم 

 افــ المو  الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  2017/2018 يللعــام الجــامع" األولاايالمفااادقة علااى محضاار اجتماااع مجلااس الكليااة " الجلسااة 
 . 125/1/9/2017حتى  1/1/9/2017والمتضمنة القرارات من  19/9/2017

 : ـرارـالقــ

 المصادقة
 127/2/10/7201الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  المفادقة على موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 كل من : * الموافقة على سفر 

 بالكلية ئيس قسم عالج األورام والطب النووي األستاذ ور   ا أ.د/ نافر محمد عبد ال اري 1
 بالكلية األستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي    أبو الفتو  السيدا أ.د/ محمد 2

 علــى نفقــتهم الخاصــة 2017أكتــوبر  12حتــى  11المــمتمر التعليمــي لعــالج األورام فــي الفتــرة مــن  لحضــورإلــى لشــبونة بالبرت ــال 
 حضور الممتمر .حيث يوجد لكل منهم دعوة ل

 بالكلية قسم عالج األورام والطب النووي باألستاذ    طارق عبد المنعم هاشما أ.د/ 3
 علــى نفقتــه 2017أكتــوبر  1ســبتمبر حتــى  29إلــى دولــة الجزائــر لحضــور اجتمــاا لجنــة خبــراء أورام الكلــي والرئــة فــي الفتــرة مــن 

 الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور االجتماا .
 بالكلية بقسم عالج األورام والطب النووي  المدرس  الشيماء محمود محمد الحنفي /د  ا 4
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علــى نفقتهــا  2017نــوفمبر  19حتــى  17إلــى ســن افورة لحضــور مــمتمر الجمعيــة األوروبيــة لعــالج األورام )ةســيا( فــي الفتــرة مــن 
 الخاصة حيث يوجد لسيادتها دعوة لحضور الممتمر  .

 األستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق    يصفؤاد محمد غريب سا أ.د/ 5
 6ة مـن إلى فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية لحضـور اجتمـاا مجلـس إدارة المجلـة األمريكيـة لجراحـة التجميـل فـي الفتـر 

 على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور الممتمر .  2017أكتوبر  10حتى 
 المدرس بقسم طب وجراحة العين بالكلية   غادة زين العابدين رجب ا أ.د/ 6

جـراء أبحـ اث إلى الهند في مهمة علمية شخصية لمدة ثالثة أشهر إلجراء أبحاث على أحـدث طـرق إزالـة الميـاة البيضـاء جراحيـا واأ
قتها على نف2018مارس  31حتى  2018يناير  1على الفحص المبكر وعالج إعتالل الشبكية لدي األطفال الخدج في الفترة من 

 الخاصة .
 األستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بالكلية   عمر عبد المنعم البنهاوي ا أ.د/ 7 

 على نفقته الخاصة 2017نوفمبر  11حتى  9إلى مسقط بعمان لحضور الممتمر العالمي العشرون بالخليج العربي في الفترة من 
 حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور الممتمر .

 

 ت لإلحاطة :ثانيا : موضوعا
 128/2/10/7201الموضوع رقم 

وم المنعقـد يـمجلس إدارة )الدبلومة المهنية لجودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المـريض( إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماا 
 .  24/9/2017المواف  األحد 
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 129/2/10/7201الموضوع رقم 

عقـدة والمن 2016/2017"الجلسة الثانية عشر" للعام الجامعي المنعقد لجنة الدراسات العليا حضر اجتماا إحاطة المجلس علما بم
 .  12/9/2017المواف   الثالثاءيوم 

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 301/2/10/7201الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2017/2018" للعــام الجــامعي  األولااي" الجلســة  لجنااة العالقااات الثقافيااةإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاا 
 . 1/10/2017المواف   األحد

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 113/2/10/7201الموضوع رقم 

 والمنعقـدة 2017/2018" للعـام الجـامعي  األولاي" الجلسـة لجناة شائون التعلايم والطاالب إحاطة المجلس علما بمحضـر اجتمـاا 
  . 8/10/2017يوم األحد المواف  

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 
 
 
 

 ثالثا : الموضوعات المؤجلة:
 213/2/10/7201الموضوع رقم 

 اد التاي تادرسالموافقة على اختيار عدد ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراية خافاة  االمو  ـ بشأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 أ.د/ رئيس الجامعة .في الكلية يعينون لمدة  سنة قابلة للتجديد  قرار 
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 : ـرارـالقــ

  ترشيح كل من : ... ويرفع للجامعة الموافقة على

 نقيب أط اء المنوفية   أ.د/ حسين ندا ا 1
 أستاذ  كلية الحقوق    أ.د/ عبد هللا حنفي ا 2
 

 : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :رابعا
 313/2/10/7201الموضوع رقم 

  . 2016/2017 للعام الجامعي الموافقة على تشكيل اللجان العلمية المنبثقة عن مجلس الكليةـ بشأن  ليةمذكرة أ.د/ عميد الك
 ـرارـالقــ

 الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية على النحو التالي :
 : أوال : لجنة شئون التعليم والطالب

 رئيسا     البلشئون التعليم والطوكيل الكلية           نانسي يوسص أسعد ا أ.د/1
 عضوا      أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجيا          وفاء أحمد زهرانا أ.د/2
 عضوا       رئيس قسم الباطنة العامة    بهنسي عبد هللا عبد العزيزا أ.د/ 3
 عضوا      رئيس قسم الجراحة العامــــة  أشرف عبد الهادي عبد العزيزا أ.د/ 4
 عضوا   ومنس  برنامج الطب التكاملي ارئيس قسم الباثولوجي   هيام عبد السميع عيادأ.د/ ا 5
   عضوا       رئيس قسم الفسيولوجيــــــا   هشام ضياء عبد الرازق ا أ.د/ 6
 عضوا أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية )مدير الجودة(    د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي  ا 7
 عضو إداري     مدير إدارة شئون التعليم والطالب  محمد إسماعيل الشيخرجب  ا السيد/8
 عضو إداري   قائم بعمل مدير مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم  ا السيدة/ ابتسام محمد عبد الحميد الديب9

 ثانيا : لجنة الدراسات العليا :
 رئيسا     بحوثوكيل الكلية للدراسات العليا وال   محمد أحمد سامي قنديلا أ.د/ 1
 عضوا     رئيس بقسم جراحة المسالك البولية    سلطان محمد سلطانا أ.د/ 2
 عضوا     رئيس بقسم عالج األورام والطب النووي     نافر محمد عبد ال اري ا أ.د/ 3
 عضوا     أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالما أ.د/ 4
 عضوا     جراحة التجميل والحروق  قسمب أستاذ     مجاهدمحمد أحمد  ا أ.د/5
 ضواع       أستاذ بقسم الطفيليات    أ.د/ جيهان فال  فادقا 6
 عضوا      الباثولوجياقسم  أستاذ   أسماء جابر عبدها أ.د/ 7
  عضو إداري    ير إدارة الدراسات العليامدقائم بعمل    أم محمد شيحه /ةا السيد8
 عضو إداري  مدير مكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا   قائم بعمل  هاني إبراهيم المهدي     ا السيد/9
 

 ثالثا : لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :
 رئيسا     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   محمود عبد العزيز قورة/ا أ.د1
 عضوا     ئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمعر    ا أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس2
 عضوا      قائم بعمل رئيس قسم طب األسرة   ا أ.د/ هالة محمد المفيلحي شاهين3
 عضوا            أمراض الباطنة العامةأستاذ متفرغ بقسم    فاروق فؤاد محمد متوليا أ.د/ 4
 عضوا      ام والطب النووي عالج األور أستاذ بقسم     محمد أبو الفتو  السيدا أ.د/ 5
 عضوا       أستاذ بقسم الجراحة العامة  ا أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي6
 عضوا          األطفالطب أستاذ بقسم     غادة محمد على المشد ا أ.د/ 7
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   عضو إداري         باحث خدمة مواطنين   ماهر مرقس ميخائيل ا السيد/8
   عضو إداري     بمكتب وكيل الكلية           نوفاء فالح المزي /ةا السيد9

 را عا : لجنة العالقات الثقافية :
 رئيسا       وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد أحمد سامي قنديل  ا أ.د/1
 عضوا     رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية  عالء حسن عبد المؤمن مرعيا أ.د/ 2
 عضوا           أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء   زكريا سندزكريا فؤاد ا أ.د/ 3
 عضوا          بقسم التوليد وأمراض النساءمساعد أستاذ   عالء الدين فتح هللا الحلبيا   د/ 4
 عضوا        الطفيلياتقسم أستاذ مساعد ب   بهاء الدين وديع األسودا   د/ 5
 عضوا           بقسم جراحة القلب والصدرمدرس  محمد جمال الدين حجاجا   د/ 6
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية           محمد مرزوق عبد هللاا   د/ 7
 عضو إداري              مدير إدارة العالقات الثقافية  فال  الدين الدسوقي عبد الخالق ا السيد/8
 عضو إداري       عالقات ثقافية بإدارة موظف    خالد ع اس القاضي /ةا السيد9

  : لجنة المختبرات واألجهزة العلمية : خامسا
 رئيسا              عميد الكلية   أحمد أحماد جمال الدين ا أ.د/1
  ضواع  رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية              ا   د/ مبرو  محمود غنيم2
 عضوا        وجيا اإلكلينيكيةرئيس قسم الباثول   ا أ.د/ روحية حسن العدل3
 عضوا                رئيس قسم الطفيليات  وفاء محمد إبراهيم القرشا أ.د/ 4
 عضوا        رئيس بقسم الكيمياء الحيوية   ا أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة5
 عضوا         رئيس قسم الفسيولوجيا  ا أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق 6
 عضوا         بقسم الباثولوجيامساعد أستاذ    سراج محمدمروة ا أ.د/ 7
 عضوا إداري       مدير المعامل بالكلية   نادية فهمي السيد /ةا السيد8
 عضو إداري       إدارة المشتريات  قائم بعمل مدير   طارق رشدي السيدالسيد/  ا9

 : لجنة المكت ات : سادسا
 رئيسا       ية للدراسات العليا والبحوث وكيل الكل  محمد أحمد سامي قنديل  ا أ.د/1
 عضوا                رئيس قسم طب األطفال   فادي محمد الجنديا أ.د/ 2
 عضوا            رئيس بقسم طب وجراحة العين ا أ.د/ هدي محمد كامل الس كي3
 اعضو              رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل   سمر جابر أحمد سليمانا أ.د/ 4
 عضوا       أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة   ا أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل5
 عضوا        أستاذ مساعد قسم النساء والتوليد   ا   د/ حامد السيد اللقوة6
  عضوا             مدرس بقسم الكيمياء الحيوية  ا   د/سالي محمد إبراهيم الحفناوي 7
 عضو إداري  مدير إدارة المكتبات ورئيس شبكة المعلومات بالكلية         محمد سعد الف اغ ا السيد/8
 عضو إداري      كبير أخصائي مكتبات بدرجة مدير عام   فاتن فاروق الرفاعي/السيدةا 9

 ا : تشكيل مجلس فندوق التكافل  الكلية : عسا
 رئيسا           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   نانسي يوسص أسعد ا أ.د/1
 عضوا       الكيمياء الحيوية بقسممساعد أستاذ    داودعبد الرؤوف أشرف ا   د/ 2
 عضوا      الباثولوجيا بقسممدرس   الدين محمد أسماء شمسد/ ا   3

 : مرحلة العلوم الطبية األساسية :ثامنا
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   نانسي يوسص أسعد ا أ.د/1
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  الميكروبيولوجيارئيس  قسم    و  محمود غنيممبر ا أ.د/ 2
 الكيمياء الحيويةرئيس  قسم    مها أحمد فتحي حمودةا أ.د/ 3
  التشريحرئيس  قسم    مفطفي محمود الحبيبيا أ.د/ 4
  الهستولوجيارئيس  قسم    مها السيد سليمانا أ.د/ 5
  الطفيلياترئيس  قسم    وفاء محمد القرشا أ.د/ 6
             رئيس قسم الباثولوجيا   ام عبد السميع عيادهيا أ.د/ 7
          قسم الفسيولوجيا رئيس   هشام ضياء عبد الرازق  د/ا أ.8
 قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية قائم بعمل رئيس   مها محمد على ال طش ا   د/9

 : المرحلة اإلكلينيكية : 2
 ئون التعليم والطالبوكيل الكلية لش   نانسي يوسص أسعد ا أ.د/1
                 رئيس قسم طب األطفال  فادي محمد حسين الجنديا أ.د/ 2
 رئيس قسم أمراض النساء والتوليد   أيمن عبد القادر ش انه ا أ.د/3
             رئيس قسم أمراض الباطنة العامة  عبد هللا عبد العزيز بهنسيا أ.د/ 4
 رئيس قسم طب المجتمع وصحة البيئة  محروشأميمة أبو الفتح محمد ا أ.د/ 5
             رئيس قسم الجراحة العامة  أشرف عبد الهادي عبد العزيز ا أ.د/ 6
              طب وجراحة العينرئيس قسم  هدي محمد كامل الس كيا أ.د/ 7
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة  عفام عبد الونيس  حيري ا أ.د/  8
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية    عبد الظاهر أمينففاء ا أ.د/ 9
  قائم بعمل رئيس قسم طب األسرة  المفيلحي شاهين د/ هالة محمدأ. ا10

 413/2/10/7201الموضوع رقم 

 طياةأ.د/ سامي الحسيني ع علي ترشـيحمجلس القسم موافقة  ـ بشأن عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األنسجة وبيولوجيا الخلية
 .2017/2018القومي للعام الجامعي لإلشراف علي قسم العلوم الطبية األساسية  معهد الكبد  بالقسماألستاذ المتفرغ 

 : ـرارـالقــ

  ... ويرفع للجامعة الموافقة

 513/2/10/7201الموضوع رقم 

طارئـة التخـاذ القـرارات ال متفاويض أ.د/ رئايس القساعلى موافقة مجلس القسم  ـ بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الطفيليات 
 . 2017/2018للقسم التي ال يمكن تأجيلها لمجلس القسم للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

  بما ال يخالف القانون ... ويرفع للجامعة الموافقة

 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا
 613/2/10/7201الموضوع رقم 

الجـامعي  البكـالوريوس للعـام لمرحلـةتشكيل لجان الممتحناين الموافقة على  بشأنا  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الجراحة العامة
2017/2018 .  
 : ـرارـالقــ

 ةــــــــــالموافق

 713/2/10/7201الموضوع رقم 

س ادل ع اامحمد عمرو علطالـب/ المقدم من اعذر المرضي ال النظر في ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 . 2016/2017للعام الجامعي للفرقة الثانية  عن امتحانات الدور األول والثانيوذلك 
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 813/2/10/7201الموضوع رقم 

 : الكلية لكل من إليالتحويل قبول  النظر في  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
ع مــ 2017/2018للعــام الجــامعي  مــن كليــة الطــب جامعــة طنطــا بالفرقــة الثالثــة األمياار إبااراهيم أحمااد سااارة /ةلطالبــاـــ 1

  تحميلها مواد حاسب ةلي ومدخل جودة .
 2017/2018مـن كليـة الطـب جامعـة طنطـا بالفرقـة الرابعـة للعـام الجـامعي  د العظايم نجامبامحمد مف ا  عالطالـب/ ـ 2 

 جودة . مع تحميله مواد حاسب ةلي ومدخل 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 913/2/10/7201الموضوع رقم 

 لمقيـدة بالفرقـةا إ ااء جماال عباد الحكايم أباو بادوي  /الطالبـةإيقااف قياد ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب 
 .( )اإليقاف األول  نظرا لسفرها للخارج 2017/2018الثانية للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 401/2/10/7201الموضوع رقم 

قـة بالفر لمقيادة اهالاة حاماد عرفاان  /هلطالبـالنظر في العاذر المقادم مان ا ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
ـــــة ـــــاتوذلـــــك  2017/2018للعـــــام الجـــــامعي   الثاني ـــــول اعتـــــذارها عـــــن دخـــــول امتحان الـــــدور األول والثـــــاني للعـــــام الجـــــامعي  لقب
 كالمها . ةصح تتثبوقبوله كعذر قهري حيث أنها كانت مرافقة والدها المريض وقد تقدمت باألوراق التي  2016/2017
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 141/2/10/7201الموضوع رقم 

ية لألقساام عان النظاري للكتاب الدراساالعملاي  الكتاابففال النظار فاي  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلياة لشائون التعلايم والطاالب 
 أسعار الكتب الدراسية . ارتفاعوذل  لعدم قدرة أبنائنا الطالب على شرائها  سبب  العلمية
 : ـرارـالقــ

 ة ـــــــــــــــالموافق
 
 
 
 
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  سادسا
 214/2/10/7201الموضوع رقم 

إلكلينيكيـة األسـتاذ المسـاعد بقسـم الباثولوجيـا االموافقاة علاى تعياين د/ إينااس ساعيد عيساي ـ بشـأن  ئون هيئة التدريسمذكرة ش
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 314/2/10/7201الموضوع رقم 

باثولوجيـا األسـتاذ المسـاعد بقسـم الالموافقاة علاى تعياين د/ ولياد محماد فتحاي عباد العظايم ـ بشـأن  دريسمذكرة شائون هيئاة التا
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ اإلكلينيكية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 414/2/10/7201الموضوع رقم 

لكيميـاء المـدرس المسـاعد بقسـم ا إيماان فاال  الادين عرفاات /ةالطبيبـالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن  يسمذكرة شئون هيئة التدر 
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية  الحيوية
  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 514/2/10/7201الموضوع رقم 

النســاء  المـدرس المسـاعد بقسـم أمـراض دالياا إباراهيم مرسااي /ةالطبيبـالموافقاة علاى تعيااين ـ بشـأن  ذكرة شائون هيئاة التاادريسما
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس والتوليد بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 614/2/10/7201ع رقم الموضو

ثولوجيـا المـدرس المسـاعد بقسـم البا مروة محماد مفاطفي عمار /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس اإلكلينيكية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة
 714/2/10/7201الموضوع رقم 

قســم المــدرس المســاعد ب هاااني محمااد عبااد العاااطي الخااولي /الطبيــبالموافقااة علااى تعيااين ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 . يةمن طب المنوف الدكتوراهنظرا لحصوله على درجة  بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية  جراحة المخ واألعصاب

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 814/2/10/7201الموضوع رقم 

غل لشاالمعيـد بقسـم طـب األطفـال بالكليـة  محماد عاادل قاورة /الطبيـبالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئاة التادريس
 . وفيةنظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المن بذات القسم والكليةوظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

 914/2/10/7201الموضوع رقم 

 والروماتيزم  الطبيعيطب البقسم  ةالمعيد داليا أحمد سعد نوفل /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية احصولهنظرا ل بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية  والتأهيل
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 501/2/10/7201الموضوع رقم 

األذن األنــف و المعيــدة بقســم  مرفاات محمااد عبااد الجيااد خلياال /ةالطبيبــالموافقااة علااى تعيااين ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكلية لشغل وظيفة مدرس مساعدبالكلية والحنجرة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 115/2/10/7201الموضوع رقم 

إعالن  ناء علىب األكاديميةالموافقة على تعيين كل من لشغل وظائص معيدين  األقسام بشأن  ـــ مذكرة شئون هيئة التدريس
 على النحو التالي : 26/7/2017ادر بتاريخ الجامعة الف

 بقسم التشريح ةمعيد   ااا ط/ ياسمين نبيل على فالح1 
 بقسم التشريح ةمعيد  ااا ط/ نورهان محمود عبد الظاهر2
 معيدة بقسم الفارماكولوجيا  ااا ط/ أحالم علوان عبد النبي علوان3
 فارماكولوجيامعيدة بقسم ال ااا ط/ شيماء محمد عبد الفضيل الخولي4
 معيدة بقسم الفسيولوجيا   ااا ط/ أماني فريد مفطفي5
 معيدة بقسم الفسيولوجيا  ااا ط/ أية محمد عبد العزيز محمد6
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 معيدة بقسم الميكروبيولوجيا  ااا ط/ نشوي نبيل سيد أحمد خميس7
 معيدة بقسم الباثولوجيا   ااا ط/ أية يسري أبو زيد8
 لوجياالباثو معيدة بقسم    مدااا ط/ لمياء فبري عبد الف9
 معيدة بقسم الطفيليات   ااا ط/ رشا أحمد كامل بيومي10
 معيدة بقسم الكيمياء الحيوية  ااا ط/ حسناء محمد شبل عطا11
 الهستولوجيامعيدة بقسم   ااا ط/ هناء زكريا عبد هللا محمود12
 وطب المجتمع معيدة طب صناعات بقسم الصحة العامة   ااا ط/ مي مختار  سيوني13

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 215/2/10/7201الموضوع رقم 

طفال بالكليـة المدرس بقسم طب األهشام عبد الغني أبو الغار  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .9/7/2017اعتبار من كة العربية السعودية  مستشفي المل  فيفل التخففي  المملبدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 315/2/10/7201الموضوع رقم 

ض العصـبية األستاذ المساعد بقسم األمراأحمد محمد الشريص  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .2/10/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية تب للعمل بدون مر  را علمدة عام والنفسية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 415/2/10/7201الموضوع رقم 

 لمدة ر بالكلية األستاذ بقسم التخديمنتفر فالح أبو القاسم  /دالموافقة على تجديد إعارة أ.ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .28/7/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية ب للعمل بدون مرت خامسعام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 515/2/10/7201الموضوع رقم 

ة يـا اإلكلينيكيـاألسـتاذ بقسـم الباثولوجمهاا محماد ساليم طااهر  /دالموافقة على تجديد إعارة أ.ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .3/1/2018اعتبار من  بدولة قطربدون مرتب للعمل  سعتالمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 615/2/10/7201الموضوع رقم 

مـة بالكليـة المـدرس بقسـم الجراحـة العافاوزي أباو  كار محماود  /دالموافقة علاى تجدياد إعاارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .12/7/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية  بدون مرتب للعمل ثالثلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 715/2/10/7201الموضوع رقم 

رتاب أجازة خافة بدون م 23/8/2017حتى  1/7/2017احتساب الفترة من الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
   بقسم عالج األورام والطب النووي . ستاذاألعماد علي حلمي موسي  /ألستاذ الدكتورل

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 815/2/10/7201الموضوع رقم 

 النظر في انتداب كل من :ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
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لطـب بـالقوات األستاذ بقسم الفسيولوجيا بالكلية )انتداب جزئي( للتدريس لطالب كليـة اا أ.د/ جرجس فبري يوسص حنا 1 
 .بواقع يوم واحد أسبوعيا  201/7/2018المسلحة لعام 

األستاذ المساعد بقسم الكيميـاء الحيويـة بالكليـة للتـدريس بكليـة الطـب البشـري جامعـة مصـر أبو النور  ا د/ السيد فابر2 
ادته ال علمـا بـأن انتـداب سـي 2017/2018للعلوم والتكنولوجيا بواقع يومين أسبوعيا يومي )السبت والثالثاء( خالل العام الجامعي 

 يمثر على العمل بالقسم والكلية .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 915/2/10/7201الموضوع رقم 

أجااازة خافاة باادون  29/8/2017حتاى  16/7/2017احتسااب الفتارة ماان الموافقاة علااى ـ بشــأن  ماذكرة شائون هيئااة التادريس
   . جراحة المخ واألعصاب نظرا لظروفه المرضيةبقسم  المدرس  جابر حافظبهاء الدين  /للدكتورمرتب 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 601/2/10/7201الموضوع رقم 

مـل بالمملكـة أجازة بـدون مرتـب للع التشريحبقسم  األستاذهناء زكريا نو   /أ.دمنح النظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
   . السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بهاالعربية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :اسابع
 116/2/10/7201الموضوع رقم 

ين بال التعلايم فاي مجاالتعااون مشاروع تنفياذي لإباداء رأي الكلياة فاي   ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .ووزارة التربية والتعليم الفومالية وزارة التعليم العالي المفرية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 216/2/10/7201الموضوع رقم 

هورياة مفار جمباين  اقتارا  برناامت تنفياذيرأي الكلياة فاي مشاروع   ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلياا وال حاوث 
 .تنام العربية وفي

  :ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة الجامعة أية نفقاتعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .1
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .2
 ـ تبادل الزيارات القصيرة ب رض تعزيز الجهود العلمية .3
 التدريس .ـ تبادل نشاطات 4
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .6
 ـ عقد ممتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. 7

 316/2/10/7201الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة على مد  قاء   ـ بشأنسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدرا
 وعضو بعثة اإلشراف المدرس المساعد بقسم جراحة المخ واألعصاب بالكلية أحمد سعيد فهيم منفور  /الطبيبا 1

 تــه الخاصــة ليتســنى لــهبالخــارج علــي نفق 17/10/2017المشــترك بجامعــة توهوكــو باليابــان لمــدة عــام ثالــث اعتبــارا مــن 
 أبحاثه .االنتهاء من 
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ترك المدرس المساعد بقسـم األشـعة التشخيصـية بالكليـة وعضـو بعثـة اإلشـراف المشـ أحمد كمال السيد عميرةـــ الطبيب/ 2
 جمع المادة العلمية  لالستكمابالخارج على نفقته الشخصية  30/8/2017لمدة عام رابع اعتبارا من بجامعة لندن بإنجلترا 

  :ـرارـالقــ

 افقة .. ويرفع للجامعةالمو 
 416/2/10/7201الموضوع رقم 

إيهااب عباد  /د الخاصـةالموافقة على مد المهمياة العلمياة الشخفاية   ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
كــة بالممل معــة كــوينزالمهمــة العلميــة البحثيــة الشخصــية بجابالكليــة وعضــو  العــينجراحــة طــب و المــدرس بقســم  الفتااا  عبااد القااادر

 على نفقته الشخصية وبمرتب يصرف بالداخل . 29/1/2018المتحدة بلفاست وذلك لمدة عام ثان بالخارج اعتبارا من 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 516/2/10/7201الموضوع رقم 

 لعودة من )تاريخ ا 23/8/2017تساب الفترة من احالموافقة على   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 المــدرس بقســم الجراحــةد/ محمااود أحمااد عيااد شاااهين  الخاصــة (اليــوم الســاب  لتســلم العمــل  16/9/2017وحتــى  المهمــة العلميــة

 مرتب .بدون العامة وعضو المهمة العلمية قصيرة األجل أجازة خاصة 
 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 616/2/10/7201وضوع رقم الم

ف تاذ بقسـم األنـاألسـالموافقاة علاى سافر أ.د/ أحماد عباد المانعم رجاب   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
علـى  2017نـوفمبر  15حتـى  13في الفترة مـن  واألذن والحنجرة بالكلية إلى بلجيكا لحضور الممتمر العام الخامس توننج أفريقيا

 قته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور الممتمر .نف
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 ثامنا:  موضوعات البحوث العلمية :
 716/2/10/7201الموضوع رقم 

علاى  ريس وهامالموافقة على تسجيل أ حاث للساادة أعضااء هيئاة التاد ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  النحو التالي : 

 عدد األ حاث الدرجة القسم االسااااام م
 4 مدرس طب األسرة نورا عبد الهادي خليلد/  1
 3 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية رشا إبراهيم نور الديند/  2
 9 مدرس  طب األسرة نشأت حجازي  ى د/ نجو  3
 4 مدرس األمراض المتوطنة د/ أيمن أحمد صقر 4

  :ارـرـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 816/2/10/7201الموضوع رقم 

 :لمكافأة النشر العلمي  الموافقة على ترشيح كل من  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 ةمدرس بقسم األمراض المتوطن * د/ أيمن أحمد مفيلحي فقر    أستاذ بقسم التشريح * أ.د/ هناء زكريا نو  
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 916/2/10/7201الموضوع رقم 
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 2016/2017ي الموافقاة علاى تحدياد المجاالت العلمياة للعاام الجاامع ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراساات العلياا وال حاوث 
 على النحو التالي :

 :ال اثولوجيا ا قسم 1
1- Applicd lmmunhistochemistry and molecular morphology.                 2- APMIS. 

3- Journal of cutaneous pathology.            4- Endocrine Pathology. 

5- Pathology Oncology Reseach.                 6-International journal of biological marker. 

7- American journal of dermatopathology. 

8-Journal of environmental pathology. Toxicology and oncology. 

9- Acta cytological.                                      10-Ultrastructure pathology. 

 :ا الكيمياء الحيوية 2
1-Hematology Journal.                 2-Molecular and cellnlar biochemisty. 

3- Respirtony research.                 4-Journal of gastroenterology and hepatology. 

5- Clinical Biochemistry.              6-Annals of clinical biochemistry. 

7-Journal of cardiovascular pharmacology.                 8- Journal of Biochemistry. 

9- British journal of biomedical science.    

10- IUBMB (International union of biochemistry and molecular biology). 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 071/2/10/7201الموضوع رقم 

لألقساام  2017/2018للعاام الجاامعي الموافقاة علاى الخطاة ال حثياة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلياة للدراساات العلياا وال حاوث 
 دير والعنايــةطـب األطفــال  ــــ الطــب الشـرعي والســموم اإلكلينيكيـة ـــــ جراحـة التجميــل والحـروق ـــــ التخـ علــى النحـو التــالي :العلمياة 
 .ــ الطفيلياتقلب والصدر ـــ أمراض القلب واألوعية الدموية ـــ الميكروبيولوجيا الطبية ـــ الباثولوجيا ـــ طب األسرة ـــ جراحة الالمركزة ـ
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 تاسعا : موضوعات الدراسات العليا :
 117/2/10/7201الموضوع رقم 

تخصصـات ساتير دبلوم وماج( 93لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراس
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    فتحية فال  محمدا ط/ 1
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    ساليسمر محمد علي العا ط/ 2
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    ه ه محمد محمود الفقيا ط/ 3
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   نجوي إبراهيم حامد إبراهيما ط/ 4
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة    إيناس محمد الفخرانيا ط/ 5
 جستير األنف واألذن والحنجرةما   أحمد عبد المنعم علي حمزةا ط/ 6
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة     هند السيد حسنا ط/ 7
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   إسالم جوده المفيلحي شاهينا ط/ 8
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   محمد عبد المجيد محمد فقرا ط/ 9
 ذن والحنجرةماجستير األنف واأل    أحمد محمد عوض العبدا ط/ 10
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة    هاني إبراهيم عطيةا ط/ 11
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   أحمد إبراهيم فكري عمارةا ط/ 12
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  عبد الخالق فالح عبد الخالق عبد هللاا ط/ 13
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 ذن والحنجرةماجستير األنف واأل  سما  جمال عبد الوهابا ط/ 14
 طب وجراحة العينماجستير    سما  مفطفي محمد أحمدا ط/ 15
 طب وجراحة العينماجستير     حنان أحمد السيد أحمدا ط/ 16
 ماجستير طب وجراحة العين    مروة علي السعيد ال ازا ط/ 17
 ماجستير طب وجراحة العين    نجوان عادل محمد جادا ط/ 18
 ماجستير طب وجراحة العين   لق موافيمحمود علي عبد الخاا ط/ 19
 ماجستير طب وجراحة العين    إيمان محمد إبراهيم ا ط/ 20
 ماجستير طب األطفال   أسماء فخري على الفيفيا ط/ 21
 األطفالماجستير طب    أماني جابر عبد الحليم فالحا ط/ 22
 ماجستير طب األطفال    أسامة أحمد رأفت ديابا ط/ 23
 ماجستير طب األطفال  يحي ففي الدين محمد عامر إيمانا ط/ 24
 ماجستير طب األطفال   إيمان السيد أحمد الكفوري ا ط/ 25
 ماجستير طب األطفال  أيمن محمود عبد المنعم عبد القادرا ط/ 26
 ماجستير طب األطفال   ه ه محمد مفطفي مفطفيا ط/ 27
 ماجستير طب األطفال    إيمان حلمي محمد داودا ط/ 28
 ماجستير طب األطفال   ياسر فوزي محروس وافلا ط/ 29
 ماجستير طب األطفال   محمد عبد المنعم محمودا ط/ 30
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  إيمان جمال رمضان عبد المقفودا ط/ 31
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   علياء محمد على القفاصا ط/ 32
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   حمد محمد معاذ عز الدين ما ط/ 33
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   ه ه رفعت محمد الشراكيا ط/ 34
 جراحة المسالك البوليةماجستير    عبد المنعم فاروق محمد عطيةا ط/ 35
 ماجستير جراحة العظام    خالد سعود عبد الفالحا ط/ 36
 ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد عبد الفتا  طه عبد الفتا ا ط/ 37
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أية عبد ال اسط أحمد مفطفيا ط/ 38
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    داليا رفاعي أحمد أحمدا ط/ 39
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسماء أبو اليزيد عبد المقفودا ط/ 40
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   سحر مجاهد محمود شلبيا ط/ 41
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   سمر سامي هندي الجزارا ط/ 42
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   سناء سمير محمد جبريلا ط/ 43
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   مي وحيد جابر سيد أحمدا ط/ 44
 جستير الباثولوجيا اإلكلينيكيةما   سما  السيد محمود الشرقاوي ا ط/ 45
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   الشيماء معوض محمد سليمانا ط/ 46
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    فاطمة أحمد عبد الفتا ا ط/ 47
 ماجستير الجراحة العامة   سامح إسماعيل محمد حجازي ا ط/ 48
 ماجستير الجراحة العامة   محمد فال  رجب عبد العالا ط/ 49
 ماجستير الجراحة العامة    ريمون ميخائيل عدليا ط/ 50
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   محمد فوزي إسماعيل سعدا ط/ 51
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مروة محمود محمد مندورا ط/ 52
 اض الجلدية والتناسليةماجستير األمر    ففاء محمود السيد البهاتا ط/ 53
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    رانيا السيد محمد فهيما ط/ 54
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء أحمد إبراهيم رمضانا ط/ 55
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   حنان عبد القادر محمود ا ط/ 56
 ماجستير األشعة التشخيصية    شيماء عبد العظيم فتو ا ط/ 57
 ماجستير األشعة التشخيصية    أحمد عفيفي الدجوديا ط/ 58
 ماجستير األشعة التشخيصية    رامي جمال السيد عيادا ط/ 59
 ماجستير األشعة التشخيصية    ندا نبيل أحمد الع كاوي ا ط/ 60
 ماجستير األشعة التشخيصية    منى كمال االشوا ا ط/ 61
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    ة سعد الميهيسار ا ط/ 62
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد جمال السيد الراعيا ط/ 63
 ماجستير الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية   أميرة عبد الحميد محمد السيدا ط/ 64
 ماجستير الباثولوجيا   علياء أبو المجد مفيلحيا ط/ 65
 ماجستير الطفيليات    ه ه هللا محمد سالم  /ا ط66
 طب المناط  الحارة دبلوم   أشرف بخيت إبراهيم سالمةا ط/ 67
 دبلوم طب األطفال   تهاني فؤاد محمد أبو الحسنا ط/ 68
 دبلوم طب األطفال  محمد محمد عبد المجيد العجوري ا ط/ 69
 دية والتناسليةدبلوم األمراض الجل   شيماء عالء الدين السيدا ط/ 70
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية    داليا السيد أحمد الداليا ط/ 71
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   منى إبراهيم إبراهيم عبد ربها ط/ 72
 دبلوم األشعة التشخيصية   حازم محمد عبد المقفودا ط/ 73
 خيصيةدبلوم األشعة التش   أسماء محمود محروس الهلبا ط/ 74
 دبلوم األشعة التشخيصية     عماد فايز شوقيا ط/ 75
 دبلوم األشعة التشخيصية   زينب تاج الدين سعيد البناا ط/ 76
 دبلوم األشعة التشخيصية   أسماء جمال عبد العظيما ط/ 77
 دبلوم األشعة التشخيصية    أحمد إبراهيم محمد الحفنيا ط/ 78
 دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي   محمد إبراهيم الفاوي عامرا ط/ 79
 دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد عبد هللا محمد العطيوي ا ط/ 80
 دبلوم التوليد وأمراض النساء    مروة عبد هللا أبو رواشا ط/ 81
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   نهي محمد عبد العليم الجمالا ط/ 82
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    اهيممها رزق حامد إبر ا ط/ 83
 دبلوم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   ناريمان مفطفي عبد الحميدا ط/ 84
 دبلوم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل    أمل عبد الرحمن تميما ط/ 85
 سمعياتدبلوم     أماني رشاد زكي فودةا ط/ 86
 دبلوم األنف واألذن والحنجرة   مجيدإيمان سمير عبد ربه عبد الا ط/ 87
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أماني سعيد عطية فوان ا ط/ 88
 ماجستير طب األطفال   آيات محمد محمد سليمان ا ط/ 89
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 الجراحة العامةماجستير    محمد أحمد أمين محمد ا ط/ 90
 خيصيةاألشعة التشماجستير      أميرة فال  أحمد عبيدا ط/ 91
 الكيمياء الحيويةماجستير     محمد يسن حمادشيماء ا ط/ 92
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسماء شع ان أبو اليزيد ا ط/ 93

 217/2/10/7201الموضوع رقم 

 صصات مختلفة .خدبلوم تال( درجة 11لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  :ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
 تعديل التخصص    الطب الطبيعي والتأهيل   شيماء فرج أبو المجد عمر ا ط/1
 لم تتقدم لدخول االمتحان    والتدرن  األمراض الصدرية    سارة محمد إبراهيم بهلوان ا ط/2

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن     ص منيا سنعانمنيا عاط ا ط/3

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن     أحمد فضل عبد الكريم ا ط/4

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن     أحمد جابر حامد محمد ا ط/5

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن    أحمد عبد الغفار عبد الرحمن ا ط/6

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن     محمد فوزي عبد الحميد ا ط/7

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن    شيماء السيد محمد إسماعيل ا ط/8

 لم تتقدم لدخول االمتحان  اض الصدرية والتدرن األمر    عبد التواب السيد أبو الفتو  ا ط/9

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن    محمد عبد الغفار عبد الغفار ا ط/10

 لم تتقدم لدخول االمتحان  األمراض الصدرية والتدرن     وليد على عبد الحميد ا ط/11

 173/2/10/7201الموضوع رقم 

حاارة وفاحتها نقال تساجيل درجاة دبلاوم طاب المنااطق الالموافقة علاى  ـ بشأنلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الك
 من جامعة المنوفية إلى جامعة األزهر بنين وذلك بناء على طلبه . محمد محمود فتو   /للطبيب
  :ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة .... الموافقة

 417/2/10/7201الموضوع رقم 1

اجسـتير ودكتـوراه ( درجـة دبلـوم وم15لعـدد )الموافقاة علاى إيقااف القياد  ــ بشـأن.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة 000:على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

  بأثر رجعي         1/10/2016لمدة عام من   ة المركزةماجستير التخدير والعناي      محمد وهدان محمد /اا ط1
 لظروف خاصة          1/10/2017لمدة عام من    دبلوم األمراض الصدرية      مارينا نادي نجيب /اا ط2
  لظروف خاصة         1/10/2013لمدة عام من   جراحة األنف واألذن والحنجرةدبلوم       منال على موسي أبو زيد /اا ط3
 بأثر رجعي         1/10/2016لمدة عام من    طب األسرة ماجستير       أميرة محمد عطا هللا /اا ط4
 بأثر رجعي      1/10/2016ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة  لمدة عام من       شيماء سعيد عالم عامر /اا ط5
 لظروف خاصة     1/10/2016والحنجرة  لمدة عام من  ماجستير جراحة األنف واألذن       بيتر وجيه شاكر /اا ط6
 لظروف خاصة        1/10/2016لمدة عام من    التوليد وأمراض النساءماجستير       هاني محمود خليفة /اا ط7
 لمناقشة الرسالة   1/10/2017ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  لمدة عام من        هدرا هاني ثابت /اا ط8
 بأثر رجعي   1/10/2013ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  لمدة عام من لؤي محمد وجدي عبد السالم  /اا ط8
 بأثر رجعي           1/4/2015لمدة عام من     ماجستير طب األطفال      محمد عبد المنعم محمد /اا ط10
  للسفر للخارج        1/10/2017لمدة عام من    لبوليةجراحة المسالك اماجستير محمد حسنين عطية أحمد      /اا ط11
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  الستكمال الرسالة     1/10/2014لمدة عام من    ماجستير التخدير والعناية المركزة      أحمد محمد عبده /اا ط12
 خاصة لظروف     1/10/2017لمدة عام من    دكتوراه طب المناط  الحارة خالد عبد المنعم أبو ريشة      /اا ط13
 لظروف خاصة     1/4/2017لمدة عام من    دكتوراه أمراض الباطنة العامة سامي منفور زكي حجاج      /اا ط14
 لظروف خاصة     1/4/2017لمدة عام من     الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه إيناس محمود محمد هيكل      /اا ط15

 517/2/10/7201الموضوع رقم 

ودكتـوراه اجسـتير ( درجـة م3لعـدد )الموافقة على تعديل لجناة اإلشاراف  ـ بشأنكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل ال 
 تخصصات مختلفة .

 
  : ـرارـالقــ

 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 ماجستير التشريح واألجنة  نسمة محمود عبد الكريم   /ا ط1

 )بناء على طلبها(  األستاذ بقسم التشريح بالكلية فاطمة النبوية عبد الهادي الففطيد/ فع اسم أ.بر 
 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي  فاطمة أحمد عبد الفتا  السيد   /ا ط2
 (را لظروفها الصحيةنظ)    بالكلية األمراض العصبية والنفسيةبقسم المساعد األستاذ    سمية محمود السيدد/ برفع اسم 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   أحمد إبراهيم فهيم إبراهيم   /ا ط3
 بالكلية الباثولوجيا اإلكلينيكيةالمدرس بقسم    ثريا أحمد عبد الحميد عمرد/ بإضافة 

 617/2/10/7201الموضوع رقم 

كتوراه الاد منح درجاةو ى اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافقة عل ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . أسماء فال  مختار /ةبيبللط السمعياتفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 177/2/10/7201الموضوع رقم 

دكتوراه الا منح درجاةماعية و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والج ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 إسالم محمد الدسوقي . /بيبللطفي التخدير والعناية المركزة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 178/2/10/7201الموضوع رقم 

كتوراه الاد جاةمنح در و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 منال عبد المنعم الليثي . /بيبةللطفي الكيمياء الحيوية  

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 179/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.71ر45 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير سامح يوسص السيد الحالب /بيبللط أمراض ال اطنة العامة الماجستير في

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 180/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.77ر5 ويةونسبة مئ جداجيد عام بتقدير ابتهال محمد السيد جل ط /ةبيبللط الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالماجستير في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 181/2/10/7201 الموضوع رقم
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 ماانح درجااةو اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .%79ر33 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد عبد العزيز الشرقاوي  /بيبللط الماجستير في التوليد وأمراض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 182/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنل حااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وا
 %.79ر62 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير تقية فؤاد مرسي الغرباوي  /بيبةللط الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 183/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنوكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث  مااذكرة أ.د/
 %.67ر50 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد جالل خالف حنان /بيبةللط الماجستير في األشعة التشخيفية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 184/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.70ر48 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مروة عادل محمد يونس /بيبةللط الماجستير في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 عةالموافقة .. ويرفع للجام
 185/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.82ر33 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير حنان حسن على الشيتي /بيبةللط الماجستير في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 186/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.77ر89 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ريهام سعيد محمد زيدان /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 187/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.71ر80 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير محمود عبد المحسن عبد الفتا  أحمد /بيبللط الماجستير في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 188/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.83ر89 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير شرين محمد الشاذلي /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 189/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.77ر06 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير إسالم إبراهيم السيد حجازي /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدمويةالماجستير 

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 091/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 ونســـبة مئويـــة جياااد// عـــام بتقـــدير محماااد فتحاااي مفاااطفي فاااابر /بيـــبللط اض القلاااب واألوعياااة الدموياااةالماجساااتير فاااي أمااار 

 %.70ر08
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 191/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةة و الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعياا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.71ر86 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير إيمان محمود حجازي  /بيبةللط الماجستير في طب الطوارئ 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 192/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةوالجماعيااة و الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.65ر14 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد عبد المنعم عليوه /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 193/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو تقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى اعتماااد ال ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.71ر48 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد أمين عبد المعبود زغلول /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 194/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو لموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة ا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.68ر28 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير وفاء عبد السميع محمود فاضل /بيبةللط الماجستير في الطب الطبيعي والتأهيل

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 195/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.71ر95 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد عبد الرحمن عبد الحافظ /بيبللط الماجستير في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 196/2/10/7201 وضوع رقمالم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .%78ر11 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمود محمد عبد العليم البدوي  /بيبللط الماجستير في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 وافقة .. ويرفع للجامعةالم
 197/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.84ر69 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير والء سامي مختار عقيله /بيبةللط الماجستير في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 198/2/10/7201 الموضوع رقم
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 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 يــةونســبة مئو  جااداجيد عــام بتقــدير إيمااان عبااد هللا عبااد السااتار أبااو حجااازي  /ةبيبــللط الماجسااتير فااي طااب الحاااالت الحرجااة

 %.81ر44
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 199/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.81ر95 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير م محمد محمد عبد الكريم شتلهإسال /بيبللط الماجستير في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 200/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.74ر83 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أسماء إبراهيم محمد الزويدي /بيبةللط التخدير والعناية المركزةالماجستير في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 201/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةلجماعيااة و الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة وا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.71ر28 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ففاء عبد الرحمن يعقوب الش كي /بيبةللط الماجستير في طب األسرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 202/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو لتقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى اعتماااد ا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.72ر58 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أنور أحمد فابر فايد /بيبللط الماجستير في طب األسرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 203/2/10/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 %.75ر23 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير دعاء محمد جالل خالف /بيبةللط الماجستير في طب المناطق الحارة وفحتها

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 204/2/10/7201 الموضوع رقم

 ةل اطناة العامااأماراض الموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي ــ بشـأن ل حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وا
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) سامح السعودي الشربيني /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 205/2/10/7201 الموضوع رقم

 راحااة العااينالموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي طااب وجـــ بشــأن ل الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث مااذكرة أ.د/ وكياا
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أمنية عبد الرحمن محمد /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 206/2/10/7201 الموضوع رقم
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ــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث   /بيبــةللط طاابالموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي التخاـ
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )الشيماء جاد هللا فرحات 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 207/2/10/7201 لموضوع رقما

 هياللطبيعاي والتأاالموافقة على مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي الطاب ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد محمود يونس بوبو /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 208/2/10/7201 الموضوع رقم

 هياللطبيعاي والتأاالموافقة على مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي الطاب ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .لعليا بالكلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات ا8وذلك طبقا لنص المادة ) رانيا رضا قطب االبيدي /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 209/2/10/7201 الموضوع رقم

 هياللطبيعاي والتأاالموافقة على مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي الطاب ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8) وذلك طبقا لنص المادة منى فؤاد عبد العزيز المسيري  /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 210/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .الكلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا ب8وذلك طبقا لنص المادة ) عبد المجيد موسيأميرة ع اس  /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 211/2/10/7201 الموضوع رقم

الفاادرية اض الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) فاطمة محمد طل ة نبوي  /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 212/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية وم الدراسااات العليااا فااي األماار الموافقااة علااى ماانح دبلااـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .كلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بال8وذلك طبقا لنص المادة ) سارة فوزي أبو العز الفقي /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 213/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن ال حااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا و 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أمل سعيد ع اس جمعه /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 214/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن كياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث مااذكرة أ.د/ و 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) ففاء ف حي حسن طه /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 215/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) ه ه محمد محمد سليمان /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ
 .. ويرفع للجامعة الموافقة

 216/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .الكلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا ب8وذلك طبقا لنص المادة ) مروة جمال عبد الفادق /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 217/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .ئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية ( من الال8وذلك طبقا لنص المادة ) نورا عادل وه ه الفقي /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 218/2/10/7201 الموضوع رقم

اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 ا بالكلية .لداخلية للدراسات العلي( من الالئحة ا8وذلك طبقا لنص المادة ) الخالقأحمد عبد المولي شفيق عبد /بيبللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 219/2/10/7201 الموضوع رقم

 التشخيفااية األشااعةالموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) إبراهيم أحمد أحمد مف ا  /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 220/2/10/7201الموضوع رقم 

( رســالة 33لعــدد )مناقشااة الموافقااة علااى تشااكيل لجنااة الفحااص وال ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر  اوذل   عد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 المخ واألعفابدكتوراه جراحة    أحمد سعيد فهيم منفورا ط/ 1

  اللجنة :
 ـةليةالطب جامعــة المنوفيأستاذ ورئيس قسم جراحة المخ واألعصاب بك    ـ أ.د/ عادل محمود حنفي 
 ـــــــةــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعــة المنوفيـ    ـ أ.د/ عصام جابر صالح 

 ـــةــــكندريـــــــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعــة اإلس    ـ أ.د/ مصطفي حسن فتحي 
 دكتوراه جراحة المخ واألعفاب   محمد نبيل حنفي محمودا ط/ 2

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ واألعصاب بكليةالطب جامعــة المنوفيــة    ـ أ.د/ عادل محمود حنفي 
 ــــــةـــــــــــــــــالمنوفيـــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعــة     ـ أ.د/ عصام جابر صالح 
 ــــــــــــــــــرةــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعــة القاه    ـ أ.د/ محمد أحمد البلتاجي 
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 ماجستير طب األطفال   نشوي محمد فرج محمدا ط/ 3
  اللجنة :
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــالطب جامعــة المنوفي بكلية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطقسم بأستاذ      فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة      ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 اأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    .د/ نبيل السيد العيسوي ـ أ

 عــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جام      ـ أ.د/ مها عاطف توفي 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال  أسماء فخري علي الفيفيا ط/ 4
  اللجنة :

 ـــــــــــــــةـــــــــــبقسم طب األطفـــــــــــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيمساعد أستاذ      سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة      محمد الشنشـــــــــــوري ـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــال بكلية الطب جامعــة أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــ      سهام محمد رجبـ أ.د/ 

 التوليد وأمراض النساءماجستير   نجوي إبراهيم حامد إبراهيما ط/ 5
  اللجنة :

 ــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ      ـ أ.د/ محمد سالمة جاد
 ةالطب جامعــة المنوفيبقسم أمراض النساء والتوليد بكلية مساعد  أستاذ    د/ محمد عبد ال ني عمارة    ا

 أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية طب األزهر جامعة دميــــــــاط      ـ   د/ راشد محمد راشد
 النساء والتوليد بكلية طب جامعــة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم أمراض     ـ   د/ عالء مسعود جمعة 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أميرة أحمد إبراهيم جبرا ط/ 6

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــ     ناصر كمال عبد العالـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة      ـ أ.د/ زكريا فماد سند
 ـــــ أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة الزقازيـــــــــــــــــــــــــــ      ـ أ.د/ يوسف أبو علوان

 أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أمل السيد علي سليمانا ط/ 7
  اللجنة :

 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة      جادـ أ.د/ محمد سالمة 
 ـــــــــــــــــــوطيـــــــــــــــــــأس أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة      مممن أحمد كاملـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيــ    لبيـ   د/ عالء الدين فتح هللا الح
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سمر سمير محمد خليلا ط/ 8

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــ      ـ أ.د/ محمد سالمة جاد

 معهد الهندسة الوراثية جامعة مدينة الســـــــــــــــادات الخلية واألنسجةأستاذ      بهجت عبد ال فار الفقيـ أ.د/ 
 ـــــرأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود فاروق ميدان 
 أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ محمد عبد هللا رزق 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
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 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   الشيماء علي أحمدا ط/ 9
  اللجنة :

 ـةـــطب المنوفي بكلية القلب واألوعية الدمويةبقسم أمراض مساعد أستاذ    ياسين هيمرا ـد/ ريحاب إبراهيم إب ـ 
 أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــة      وليد عبده إبراهيمد/  ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــا عةجام أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب      ـ أ.د/ حمزة سعد قابيل
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود عبد العال محمودا ط/ 10

  اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــة    أحمد عبد العزيز عمارةد/  ـ 
 القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــةأستاذ مساعد بقسم أمراض     د/ غادة محمود سلطان  ـ 

 طنطــــــــاطب جامعة الأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية       ـ أ.د/ أيمن محمد السعيد
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد جمال السيد الراعيا ط/ 11

 اللجنة :

  
 ساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــةأستاذ م    ـ د/ غادة محمود سلطان 

 أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــة     محمود علي سليماند/  ـ
 اـــــــــــــأستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب طنط    ـ د/ تيمور مصطفي عبد هللا

 
 
 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   سناء سمير محمد جبريلا ط/ 12

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيـــــــة بمعهد الكبد القومياإلكلينيكية أستاذ بقسم الباثولوجيا      ألفت محمد هنديـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة     ـ   د/ محمد أحمد حلوة
 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية  أسماء محمد إبراهيم الشيميا ط/ 13

  اللجنة :
 تاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأس     ـ أ.د/ سهام أحمد خضير

 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ خالد عبد المممن علي خليفة
 جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــالطب المعملي بمعهد الكبد القومأستاذ      ـ أ.د/ ألفت محمد هندي

 التخدير والعناية المركزةماجستير    محمد محمد وهدانا ط/ 14
  اللجنة :

 ية الطب جامعة المنوفيـــةبكل التخدير والعناية المركزةبقسم مساعدأستاذ    صفاء محمد منصور هاللد/  ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة  أستاذ    الحارثيأحمد ـ أ.د/ محمد 

 ـــــــــــةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــ     ياسر لبحارمحمد ـ أ.د/ 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  ه ه رفعت محمد الشراكيا ط/ 15

  اللجنة :
 أستاذمساعدبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    أسامة عبد هللا الشرقاوي ـ  د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةكلية الطب جامعة أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ب    خالد موسي أبو العنينـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة      أحمد على الضبعـ أ.د/ 
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 ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمود إبراهيم مرسي فياضا ط/ 16
  اللجنة :

 أستاذمساعدبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    صفاء محمد منصور هالل /ـ  د
 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ محمد أحمد الحارثي
 م التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقس     ـ أ.د/ محمد ياسر لبحار

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   أمل محمد عبد العزيزا ط/ 17
  اللجنة :

 أستاذمساعدبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    ـ د/ أشرف مجدي اسكندر
 المنوفيةبالقومي بمعهد الكبدالمركزة مساعد بقسم التخدير والعنايةأستاذ      ان سيد إبراهيمد/ إيمـ 

 ةالطب جامعة المنوفيبقسم التخدير والعناية المركزة بكليةمساعد أستاذ      أماني سعيد عمارـ د/ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  أحمد عاطص متولي رضوانا ط/ 18

  اللجنة :
 ر والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــةــــــــــــــــــــــــــبقسم التخدي أستاذ     د أحمد ياسينخالد/ أ. ـ
 الطب جامعة المنوفيـةالتخدير والعناية المركزة بكلية بقسممساعد أستاذ      د/ ياسر إبراهيم فتحي ـ 

 العناية المركزة بكليةالطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم التخدير و      ـ  د/ أماني سعيد عمار
 دكتوراه األمراض الجلدية والتناسلية    غادة أحمد داودا ط/ 19

  اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

 قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد أحمد باشا

 عة طنطــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جام     ـ أ.د/ سيد شعبان هويدي
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أماني مفطفي مفطفي حشيشا ط/ 20
  اللجنة :

 أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب  المنوفيـــــة     ـ أ.د/ سمر جابر سليمان
 أستاذ مساعد بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب المنوفيـــــة    الء عبد العزيز لبيبـ   د/ ع

 أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب المنصورة    ـ أ.د/ سيف الدين محمد فرج
 ة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب  جامع    ـ   د/ عمرو صابر السيد

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير ال اثولوجيا  ه ه جابر محمود أبو شعيشعا ط/ 21

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد
 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــة    ـ أ.د/ هيام عبد السميع عياد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــ    ـ أ.د/ نانسي يوسف أسعد
 ـــــاطنطـــــــــأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة      ـ أ.د/ أمنية محمد كامل

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األنص واألذن والحنجرةجراحة ماجستير   وسام عبد هللا عبد السالم ا ط/ 22

  اللجنة :
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 بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــة رةــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أيمن عبد العزيز أبو العنين
 بكلية الطب جامعة المنوفية األنف واألذن والحنجرةأستاذ مساعد بقسم     إبراهيم أحمد عبد الشافي /ـ   د

 بكلية الطب جامعة المنوفية األنف واألذن والحنجرةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ هبه عبد الرحيم أبو النجا
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمية العسكريباألكادي األنف واألذن والحنجرةأستاذ بقسم      أشرف لطفيد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 أمراض ال اطنة العامةماجستير  محمد عبد الفتا  طه عبد الفتا ا ط/ 23

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــ    ـ أ.د/ مصطفي محمد النجار

 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــة    ـ   د/ محمد عبد الرومف قرني
 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــةأستاذ بقسم الباطنة الع    ـ أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد

 ـــةـــــــــــــــــجامعة المنوفيــ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد الكبد القوميأستاذ     نبيل عبد الحميد عمرـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب وجراحة العين  سمة حمدي حسن بركةنا ط/ 24
  اللجنة :

 أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيـــــــــــن بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــة    ـ أ.د/ هدي محمد كامل السبكي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــــــن بكلية الطب  جامعة طنطــــ    ـ أ.د/ السعيد عبد هللا إبراهيم

 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيـــــــن بكلية الطب  جامعة المنوفيـــــة     ـ   د/ أمين فيصل اللقوة
 
 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي  ه ه على زكي عبد الجوادا ط/ 25

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم األمراض العصبية والنفسية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 

 ـةـــالمنوفيــــــــــجامعة طب القسم األمراض العصبية والنفسية بكلية بأستاذ     أيمن عبد الفتاح الحدادـ أ.د/ 
 جامعة طنطــــــــــــــــــــــــاطب الية قسم األمراض العصبية والنفسية بكلبأستاذ     إيهاب سيد رمضانـ أ.د/ 
 الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    دعاء زغلول محمد شبلا ط/ 26

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنصـــــــــــــــــورة الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عبدالرحمن عبد الفتاح ياسين

 بكلية الطب جامعة المنصـــــــــــــــــورة الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     دباـ أ.د/ محمد هشام يسري 
 المنوفيـة طببكلية الفارماكولوجيا قسم مساعد وقائم بعمل رئيس أستاذ      ـ   د/ مها محمد البطش

 ماجستير طب األسرة  سمر أحمد فؤاد عطا هللاا ط/ 27
  اللجنة :

 أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    لفتاح بدرـ أ.د/ صفاء عبد ا
 ـةأستاذ بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيــ    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي
 أستاذ بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة عين شمس    الفتاح ـ أ.د/ ضياء مرزوق عبد

 ماجستير طب األسرة  منى على عبد الفتا  فالحا ط/ 28
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــةأستاذ بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ ت ريد محمد فرحات
 أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب المنوفيــــــــــــة    ـ أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس
 كلية الطب جامعة طنطــــــــــــاأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع ب    ـ أ.د/ السيد عبد الرحمن القفص
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 التخدير والعناية المركزةماجستير    أحمد محمد عبدها ط/ 29
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ خالد موسي أبو العنين
 بكلية الطب جامعة المنوفيـة التخدير والعناية المركزةبقسم د أستاذمساع     ـ  د/ صفاء محمد هالل

 بمعهد الكبد القومي بالمنوفية التخدير والعناية المركزةقسم أستاذورئيس      خالد أحمد ياسينـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  رضوي محمد عبد الحكيما ط/ 30

  اللجنة :
 طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيــــة أستاذ ورئيس قسم    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي 

 اأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     عبد الرحمن المشدـ أ.د/ 
 ـــال بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةمساعد بقسم طب األطفـــأستاذ      رازق ميداندينا عبد الد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  آيات محمد محمد سليمانا ط/ 31
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــاألزهأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة       ـ أ.د/ مفتح محم ربيع

 ــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــاألطفــأستاذ بقسم طب       غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مروة السيد محمد شعيبا ط/ 32

  اللجنة :
 ة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلي    ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

 أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــة     ـ   د/ عال أحمد بكري 
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    يشوقي محمود الفرارجـ أ.د/ 

 ابنهبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة أستاذمساعد     أسماء محمد الرفاعي د/  ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي  لؤي محمد وجدي عبد السالما ط/ 33
  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيــــــــــــــطب الاض العصبية والنفسية بكلية قسم األمر بأستاذ     محمد أحمد عبد هللا عقدةـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     رشا على القبانيـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة طنطــــــ    حازم عبد الرحمن فايدـ أ.د/ 

 221/2/10/7201الموضوع رقم 

 الة الماجساتيررساجنة الفحص والمناقشة لإعادة تشكيل الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : اسم محمد على عبد الوهاب  /للطبيبالجراحة العامة 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست      راهيم المالحسعيد إبـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامة  بقسماذ مساعد أست      هشام شفي  أبو جريدةـ   د/ 
 المنصورةجامعة بكلية الطب  العامــــــــــــــــــــــــــــــــةة ـــــــــــــــــــــــــــــجراحبقسم الأستاذ        حسام الوكيلد/ ـ أ.

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامة  بقسماذ مساعد أست       نهاد عبده زيدـ   د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . .. الموافقة
 222/2/10/7201الموضوع رقم 
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 طالبــةو ( طالــب 37) الموافقااة علااى تسااجيل موضااوع الرسااالة لعاادد ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـلقــا

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوا رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها      محمد رضا محمد موسيط/ ااا 1

 :  الرسالة موضوع
ثير ت التأكبد من درجة )تشايلد بي( باألدوية ذااستجابة وأمان عالج االلتهاب الكبدي الفيروسي سي المزمن المصحوب بتشمع ال

 المباشر على الفيروس
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب األمراض المتوطنة  بقسماذ أست      حسام إبراهيم محمدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب األمراض المتوطنة  بقسممدرس        أيمن أحمد صقرـ   د/ 

 الجراحة العامةماجستير       محمد عبد السالم إبراهيمط/ ااا 2
 :  الرسالة موضوع

 تطبيقات البالزما ال نية بالصفائح الدموية الموضعية في عالج الحرق 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الجراحة العامة بقسممساعد اذ أست      هشام شفي  أبو جريدةد/ ـ 
 ةــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحروق أستاذ مساعد        ياسر محمد الشيخـ د/ 
 ةــــــــــــــــجامعة المنوفية الطب بكليجراحة التجميل والحروق مدرس بقســـــم        مدحت سامي علىـ د/ 

 ماجستير األشعة التشخيفية      سارة محمد سلطان محمدط/ ااا 3
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التشخيصية للتصوير باألشعة المقطعية في تشخيص التهاب البنكرياس الحاد وفقا لتصنيف أتاالنتا المراجع
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــة  بقسماذ أست      عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــة  بقسممدرس       وليد عبد الفتاح موسيـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء      عطيةتامر يوسص نفر ط/ ااا 4
 :  الرسالة موضوع

 قياس ةثار الدكساميثازون على تدف  موجات الدوبلر بالجنين
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب التوليد وأمراض النساء  بقسماذ مساعد أست       طارق محمد سيدـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب التوليد وأمراض النساء  بقسممدرس     هشام صالح الدين محمودـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب التوليد وأمراض النساء  بقسممدرس      أحمد محمد نوفلـ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين      إسراء يوسص محمد طيرهط/ ااا 5
 :  الرسالة موضوع

 لمفتوحةازاوية نية وسمك طبقة االلياف العصبية الشبكية في مرضي المياه الزرقاء األولية ذات الالعالقة بين السمك المركزي للقر 
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــن  بقسماذ مساعد أست      صابر حامد السيدـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــــــــن  بقسممدرس     سماء محمد إبراهيمأـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال     محمد جمعة فاضل عبد الغنيط/ ااا 6
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 :  الرسالة موضوع
 فال والمتابعة في حاالت الفشل القلبي في األط استخدام مستويات البالزما من البروتين القلبي سي كممشر حيوي للتشخيص

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست      أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طــــــ بقسممدرس     باسم عبد الفتاح الجزارـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ مساعد أست    محمد سليمان رزق ـ   د/ 

 ير طب األطفالماجست      منى سعيد محمد الق ابىط/ ااا 7
 :  الرسالة موضوع

 الدور المحتمل لتعدد الشكل الجيني لإلنزيم المحول ألنجيوتينسين في خمج الدم لدي األطفال
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ال ــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطف بقسمورئيس اذ أست    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسممدرس     محمد سعيد المكاوي  /ـ   د

 ماجستير طب األطفال      محمد سعيد عنبر ط/ ااا 8
 :  الرسالة موضوع

 ال حديثي الوالدة مكتملي وغير مكتملي النمودراسة لقياس مستوي السيلينوم في دم الحبل السري لألطف
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ال ــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــ بقسماذ أست     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــــــــ بقسممدرس     زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 األسرة ماجستير طب        يسمر جمال مفطفط/ ااا 9
 :  الرسالة موضوع

 صعوبات التعلم بين طالب المدارس االبتدائية في مدينة طوخ محافظة القلوبية مصر
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب  ســــــــــــرةطـــــــــــــــــــــــــــــــــب األ بقسماذ ورئيس أست   محمد المصيلحي شاهين هالةـ أ.د/ 
 ةـــامعة المنوفيجبكلية الطب  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةطـــــــــــــــــــــــــــــب األ بقسممدرس      صفا حمدي القلشـ   د/ 

 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة      شيماء فال  عبد العزيز القاضيط/ ااا 10
 :  الرسالة موضوع

كدالله تشخيصية في مرضي سرطان الكبد بواسطه  73( لبروتين جولجي mANA)الحامض النووي الريبوزي الحامل للشفره 
 البلمرة المتسلسل ـ ريـال تايم تفاعل 

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الميكروبيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا  بقسماذ ورئيس أست    مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب  الطبية اــــــــــــــــــــــــــالميكروبيولوجيـ بقسممدرس     رشا جالل مصطفيـ   د/ 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس    ي محمد الحفناوي سالد/   ـ 
   أمراض النساء والتوليدماجستير      محمود عبد السميع نافعط/ ااا 11

 :  الرسالة موضوع
 بية والعقم ال ير مفسر عند السيداتالعالقة بين العدوى بالبكتريا الحلزونية البا

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  أمراض النساء والتوليد قسمباذ أست     زكريا فماد سندـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسماذ بأست     حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسماذ بأست    نبيه إبراهيم الخوليد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسمب مدرس    محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة     مفطفي عبد العظيم محمد ط/ ااا 12
 :  الرسالة موضوع

خذية احالل التخثرات الموجه بالقسطرة التداخلية ضد العالج بمضادات تخثر الدم فقط في مرضي الخثار الحاد لألوردة الف
 والحرقفية العميقة 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامة  بقسماذ مساعد أست       نهاد عبده زيدـ د/ 
 ةــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة المدرس بقســـــم       محمود سعيد عبد الحليمـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة     د محمد عبد المحسن محمو ط/ ااا 13

 :  الرسالة موضوع
 ن والسينابتوفيسين االميونوهيستوكيميائية في تشخيص مرض هيرشسبرونغدراسة مقارنة بين استخدام صب ة الكالريتيني

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ة ــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسماذ أست      أيمن أحمد البتانونيد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم أستاذ        رحاب منير سمكةد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  العامــــــــــــــةجراحة البقســـــم  أستاذ مساعد      عبد العزيزتامر فخرى د/   ـ 
 
 

 ماجستير الجراحة العامة     أسامة محمد محمد مفطفي ط/ ااا 14
 :  الرسالة موضوع

عدم نظار و ط التدبيس في عملية تكميم المعدة بالمدراسة مقارنة بين أثر ت ليف خط التدبيس بال رز الجراحية كوسيلة لتعزيز خ
 تعزيزه .

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست      حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قســـــم المدرس ب      محمد عبد الجليل البلشيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال     نسرين محمد محمد قطبط/ ااا 15
 :  الرسالة موضوع

 ي منطقة دمنهورمعدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس االبتدائية الذين يعيشون ف
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـال ــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــط بقسمأستاذ مساعد     داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسممدرس     زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طــــــــــــــــــــــــــــ بقسممدرس      وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال     شيماء محمود عبد الفادقط/ ااا 16
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس االبتدائية الذين يعيشون في منطقة شبراخيت
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
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 ةـــجامعة المنوفي بكلية الطبطــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسمأستاذ مساعد     داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسممدرس     زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــ بقسممدرس      وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال     محمد الشناوي عبد الحسيبط/ ااا 17
 :  الرسالة موضوع

 قياس مستوي عامل نمو األعصاب كعالمة تشخيصية لمرض قصور االنتباه وفرط الحركة عند األطفال
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسمأستاذ مساعد     سامح عبد هللا عبد النبيـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسممدرس    مصطفي محمد أبو الفتوح وفاءـ   د/ 
 ةـــامعة المنوفيجبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسممدرس    رشا إبراهيم محمد نور الدينـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام      محمد شحات محمدط/ ااا 18
 :  الرسالة موضوع

 تصليح مقفول وتثبيت كسور أعلى عظمة العضد بواسطة اسالك معدنية من خالل الجلد في األطفال
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام جراحة العظــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    طاهر عبد الستار عيدـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بقسممدرس     سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 

 
 اجستير جراحة العظامم     أحمد محمد نجيب سعيدط/ ااا 19

 :  الرسالة موضوع
 النتائج األولية اإلستبدال الجراحي الجزئي الداخلي لمفصل الركبة بواسطة مفصل صناعي جزئي ذات تحميل ديناميكي

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــام جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    ى بهاء الدين محمد السرو ـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بقسماذ أست    طاهر عبد الستار عيدـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام جراحة العظـــــــــ بقسممدرس     محمد مرعيسامي ـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام     محمد مجدي على عبد السالمط/ ااا 20
 :  الرسالة موضوع

 وة الشرائح والمسامير النخاعية لتثبيت كسر مقفول متحرك في منتصف عظمة الترق دراسة مقارنة بين استخدام
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بقسماذ أست    ى بهاء الدين محمد السرو ـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــام جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسمأستاذ مساعد      هشام فتحي غنيمـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بقسمأستاذ مساعد     ياسر سعد الدين حنوتـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام     محمود عطا عبد الفتا  شلبيط/ ااا 21
 :  الرسالة موضوع

 لديناميكي بطريقة االتدخل الجراحي المحدود في عالج كسور مدور عظمة الفخذ في الكباراستخدام مسمار الفخد ا
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بقسماذ مساعد أست    أحمد فماد شمس الدينـ د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب لعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام جراحة ا بقسممدرس      أسامة جمال أحمدـ د/ 
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 ماجستير جراحة العظام     محمد محمود فبري إبراهيمط/ ااا 22
 :  الرسالة موضوع

 عالج الكسور المفتته في النهاية القاصية لعظمة الكعبرة بالتثبيت الخارجي
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــام جراحة العظـــــــــــــــــــــ قسمورئيس  اذأست     السيد مرسي زكيأ.د/  ـ
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــام العظــــــــــــــــــــــــجراحة  بقسممساعد اذ أست    عادل إبراهيم الصعيديد/   ـ 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بقسممدرس      اد بدوي بدوي عمـ   د/ 
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة     أمير محمد عبد الحميد قمبرط/ ااا 23

 :  الرسالة موضوع
 تصلب الشرايين : رمية متخصصي المناعة 

 مشرفون : ال
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــامة الباطنة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسممدرس     عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة      داليا رفاعي أحمدط/ ااا 24
 :  الرسالة موضوع

 اختبار تواف  مستضدات الخاليا البيضاء وعالقته مع حدوث الرفض بعد زراعة الكلي
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب اطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الب بقسماذ أست    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة  بقسمأستاذ مساعد      أحمد محمد زهرانـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة  بقسمأستاذ مساعد     محمود محمد عمارةـ   د/ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة     معاذ عز الدين محمد محمدط/ ااا 25
 :  الرسالة موضوع

 المسكنات والمهدئات لمرضي العناية المركزة
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب التخديروالعناية المركزة  بقسماذمساعد أست     نجوى محمد ضحاـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  بقسممدرس     طارق عبد السالم الحناوي ـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين      مروة محمد محمودط/ ااا 26

 :  الةالرس موضوع
 إستبيان عن جفاف العين في أطفال مدارس محافظة المنوفية 

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــن  بقسماذ مساعد أست    حاتم محمد جاد مرعيـ د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــن طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــ بقسممدرس     محمد سامي عبد العزيزـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين      محمد السيد شرشرط/ ااا 27

 :  الرسالة موضوع
معدل انتشار القرنيه المخروطية في المرضي القادمين لعمل عمليه تصحيح أبصار لتصحيح قصر النظر أو قصر النظر مع 

 االستجماتيزم .
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــن ــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العيـــــــــــ بقسماذ أست   عبد الرحمن سرحان السباعيد/ أ.ـ 
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 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بقسممدرس      مروة على زكيـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين     سارة نشأت عبد المجيد جوهر ط/ااا 28

 :  الرسالة موضوع
 ت يرات الخاليا المبطنة للقرنية بعد عملية المياة الزرقاء مع مضادات األيض في السكان المصريين

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفي بكلية الطبطب وجراحة العيــــــــــــــن  بقسماذ مساعد أست     فريد محمد وجديـ د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بقسممدرس      عادل جالل زكيـ د/ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير       منى عفام مفطفي ط/ ااا 29

 :  الرسالة موضوع
 مي للتشخيص ؟؟التوكس في الفطار الفطراني هل هو الز 

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةـــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست    محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم       أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب  ةاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ مساعد أست     هشام نبيل خالدـ   د/ 

 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة    فالح المغاوري فالح مفطفيط/ ااا 30
 :  الرسالة موضوع

 بالدم للتنبم بعاقبة تعفن الدم  14المستضد إلى ادام تي اس  نسبة معامل فون فيلبراند
 

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 الزقازيــ جامعة بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــة  بقسمأستاذ مساعد     أشرف عبد الرموف داودـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة  بقسممدرس     بد الحافظمحمد أحمد عـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيطب بكلية الالباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة  بقسممدرس     عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 

 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة    سامح أبو النفر عبد السالمط/ ااا 31
 :  الرسالة موضوع

 المذاب للتنبم بعاقبة تعفن الدم 6جليكوبروتين 
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 الزقازيــ جامعة بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــة  بقسمأستاذ مساعد     أشرف عبد الرموف داودـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة  بقسممدرس     محمد أحمد عبد الحافظـ   د/ 

 بمستشفي المعادي العسكري ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــالباطنة الع أستاذ    عصام على عبد المحسند/ أ. ـ
 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة     رضا حلمي السعيد محمدط/ ااا 32

 :  الرسالة موضوع
 تعفن الدمللتنبم بعاقبة  10المذاب وانترلوكين  25دي ي س

 المشرفون : 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
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 الزقازيــ جامعة بكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــة  بقسمأستاذ مساعد     أشرف عبد الرموف داودـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة الباطنة العــــــــــــــــ بقسممدرس     عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة  بقسممدرس     عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 دكتوراه األشعة التشخيفية     أسماء حمدي عبد الهاديط/ ااا 33
 :  الرسالة موضوع

 م األبيضيلي التصوير السيني للقلب بطريقة الد الدموي لعضلة القلب : ما اإلمدادالتصوير بالرنين الم ناطيسي وأمراض نقص 
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    السيد المكاوي السيدـ أ.د/ 
 عين شمسجامعة بكلية الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست     أحمد سمير إبراهيمـ أ.د/ 
 ةـــلمنوفيجامعة ابكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــة  بقسماذ مساعد أست    محمد شوقي عبد هللاـ   د/ 
 ةـــالمنوفيبكلية طب أمراض القلب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسم أست    محمود على سليمانـ   د/ 

 دكتوراه التشريح واألجنة     شيرين أحمد محمد عبد الرحمنط/ ااا 34
 :  الرسالة موضوع

 يض البالغ على سرطان القولون المستحث تجريبيا في ذكر الجرذ األب 17تأثير فيتامين ب 
 المشرفون : 

 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب التشريح واألجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست   فاطمة النبوية عبد الهادي الصفطيـ أ.د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــة التشريح واألجنـــــــــــــــــــ بقسماذ مساعد أست     وائل بدر الخوليـ   د/ 
 ةـــجامعة المنوفيبكلية الطب التشريح واألجنـــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ مساعد أست     نهي محيي عيسيـ   د/ 

 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال الياوم فاأعلن السايد األساتاذ الادكتور د أحما /وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحماد على جمال الدين

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  عصام عبد الونيس بحيرىأ.د/ 

 لدينأحمد أحمـد على جمال اأ.د/ 

 


