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 أمانة المجالس واللجان       

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

  12/11/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

ييوم  العاشيرة والنفيص في ا وذلك فيي تميام السياعة  2017/2018" للعام الجامعي الجلسة الثالثةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحميد جمال الدينبرئاسة أ.د/  12/11/2017الموافق  األحد

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

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

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمي أ.د/ 
 ء والتولــــــــــيدرئيس قسم أمراض النسا     ي أ.د/ أيمن عبد القادر ش انه 

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

 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة      أ.د/هالة السيد محفوظ ي
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    حمد محروسأميمه أبو الفتح مي أ.د/ 

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

 الجراحة العامةرئيس قسم     أشرف عبد الهادي عبد العزيزي أ.د/ 
 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانالسيد  ي أ.د/ مها

 طب وجراحة العينرئيس قسم      هدي محمد كامل الس كيي أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ي أ.د/ روحية حسن العدل 

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     ي أ.د/ محمد فال  الدين الزواوي 
 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ي أ.د/ سلطان محمد سلطان

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشي أ.د/ 
 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     طارق فؤاد عبد الحميد كشكي أ.د/

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عفام عبد الونيس  حيري ي أ.د/ 
  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     مرعيعبد المؤمن ي أ.د/ عالء حسن 

   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ي أ.د/ عادل محمود حنفي 
  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد  كري أ.د/ 

  ةــــــيكيرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلين     ي أ.د/ ففاء عبد الظاهر أمين 
  ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عبد السميع عياد ي أ.د/

 الفسيولوجيـــــارئيس قسم      ي أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق 
  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ي أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 

  قسم التخدير والعناية المركـــزةرئيس       حاتم أمين عطا هللاي أ.د/
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي       نافر محمد عبد ال اري ي أ.د/ 
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  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ي   د/ مها محمد على ال طش 
   ــــدرقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــ     ي   د/إسالم محب إبراهيم  

     أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية      فاطمة أحمد الفيرفيي أ.د/
  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم       زينب عبد العزيز علىي أ.د/
 أستاذ بقسم الطفيليــــات    مل عبد السالم الشافعياأميمه كي أ.د/

 ج األورام والنـــــــووي أستاذ بقسم عال     ي أ.د/ نبيل أحمد لطفي م ارك
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ي أ.د/ محمود السيد أبو سالم 

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين    عبد الرحمن الس اعي سرحان ي أ.د/
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة      ي أ.د/ محمد فهمي النعماني 

 أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      جرجسنيرة فهمي ي أ.د/ 
     أستاذ بقسم الفسيولوجيا     ي أ.د/ جرجس فبري يوسص

 رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ياسر عبد الوهاب خليلي أ.د/
    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ     محمود محمد هدهود ي أ.د/

  درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت     خميسعبد الوهاب مد عامر ي أ.د/أح
   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ي أ.د/ محمد إسماعيل فبري 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      ي أ.د/ منال عبد العزيز سعفان

 اإلكلينيكيـــــــة    لوجياأستاذ بقسم الباثو      محمد عبد الرحيم سليماني أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفر  السقاأ.د/ ي 
 األمراض المتوطنةأستاذ بقسم     أيمن محمد عبد الغني اللحلحأ.د/ ي 

  قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ ب     الرحيم مقلد ي أ.د/ أمل فتح هللا عبد
 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     على مفطفي الق اني رشاأ.د/  ي

 الجراحة العامةبقسم أستاذ       حاتم محمود سلطاني أ.د/ 
 طب األطفالأستاذ متفرغ بقسم       على محمد الشافعيي أ.د/ 
 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ      أسماء جابر عبده ي أ.د/
 بالمنوفية القانون العام بكلية الحقوق بقسم مساعد أستاذ      حنفي عبد العزيزعبد هللا  ي أ.د/

   أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة     ي  د/ نجوي عبد الغني ضحي 
  الباطنة العامةبقسم  أستاذ مساعد       عبد الرؤوف قرنيي  د/ محمد 

  ألشعة التشخيصيةامدرس بقسم        طارق فوزي عبد هللاي  د/ 
  المستشفيات الجامعيةورئيس اإلدارة المركزة  قسم الجراحة العاميية  األستاذ      عالء عبد العظيم السيسيي أ.د/

 الحيوية )مدير وحدة الجودة  الكلية( ءاألستاذ المساعد  قسم الكيميا      د/ رانيا محمد عزمي الشاذليي 
 

 كل من * وتم دعوة 
 الطفيلياتبقسم المساعد األستاذ    ي عبد العاطيأميرة فتحي د/ 
 طب األطفالبقسم  المدرس    وائل ع اس  ح حي د/ 

  أخصائي عالقات عامة بمكتب العميد   ماهر مرقس ميخائيل /السيد ي
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرةد محمد فرحات   ي أ.د/ تغري   رئيس قسم طب األســـرة ي أ.د/ هالة محمد المفيلحي شاهين 
 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ رحاب منير رمضان سمكة ي أ.د/  رةـــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـ ي أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب 

 تغيب كل من :و  * د
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   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة  ي أ.د/مها أحمد فتحي حمودة ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ ي أ.د/ مفطفي محمود الحبيبي
 أستاذ بقسم الهستولوجيا   ي أ.د/ أحمد أبو زيد على   أستاذ متفرغ بقسم جراحة القلب والصدر ي أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــة   إيهاب أحمد مفطفي/أ.دي     أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ي أ.د/ غادة على حسن إبراهيم
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة ي أ.د/هناء زكريا عامر نو   أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة ي أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب محمد يسرى أبو رحمة ي أ.د/هشام  أستاذ بقسم الجراحة العامــة   ي أ.د/ حسام عبد القادر أحمد
 الباطنة العامةأستاذ متفرغ بقسم   فاروق فؤاد أحمد متوليي أ.د/  أستاذ بقسم طب األطفال  ي أ.د/غادة محمد على المشد

  فيـــــــــةنقيب أطباء المنو  ي أ.د/ حسين أحمد ندا   مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب    ي  د/ أحمد فتحي شيحة
 

حيم " ثم حمن الر عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر "  سم هللا الر  أحمد أحميد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته  السادة الحضور أعضاء 

 

  سيادته  السيد د/ عبد هللا حنفي األستاذ المساعد  كلية الحقوق  رحب

 

 .لوفاة والدتها الهستولوجيابقسم  ورئيس أستاذ  مها السيد سليمان *  كما نعي أ.د/ 
 م تكريم كل من :* وت

 األستاذ المساعد بقسم الطفيليات   أميرة فتحي عبد العاطيي د/ 
 المدرس بقسم طب األطفال    وائل ع اس  ح حي د/ 

 بمكتب العميد أخصائي عالقات عامة    ماهر مرقس ميخائيل /السيد ي
 .   العيد السنوي للكليةاعلى نج

 

 

 الجامعة  أو في قاعة مجلس  27/11/2017كلية يوم ال  * ثم أشار سيادته أنه سوف تعقد لجنة القطاع الطبي 
 

 لوفولللتقويم االسادة أعضاء لجان الممتحنين دورة تطوير طرق استكمال للقرار السا قة  الموافقة على ضرورة حضور يييي 
 ات ضور تدريحاختيار مندوبين من كل قسم لحضور نفس الدورة ثم تمت الموافقة على  الورقة االمتحانين إلى مستوي راقي 

المقرر  كل في مكثفة  اللجنة ليكونوا نواه في أقسامهم لمراجعة األسئلة التي يقوم بوضعها السادة أعضاء هيئة التدريس
 لكيالجنة المختارون   التدريس هيئةمراجعتها بواسطة السادة أعضاء  وتم قررلتدريس هذا الم تكليفه  ينحالخافة  ه 

 ح لدينا بنك من األسئلة عالي الجودة في كل األقسام .يف 
 .القرار: الموافقة 

ة دقتم المفايلى أن ع في الموافقة على الترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةيييي تفويض أ.د/ عميد الكلية 
 حق .عليها في المجلس الال

 .القرار: الموافقة 
 .كيوم عادي لألط اء والموظفين  المستشفي والكلية للعمل وتم مناقشة إلغاء يوم السبت والعودة يييي 

  امعةيويعرض على أ.د/ رئيس الج..القرار : الموافقة .

 
 حو التالي :على النفي عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *

 

 أوال : المصادقات :
 223/3/11/7201الموضوع رقم 

 قالموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018 يللعــام الجــامع" الثانيييةالمفييادقة علييى محضيير اجتميياع مجلييس الكلييية " الجلسيية 
 . 222/2/10/2017حتى  126/2/10/2017والمتضمنة القرارات من  8/10/2017

 : ـرارـالقــ



   12/11/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي الثالثة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

4 

 
 

 المصادقة
 224/3/11/7201وضوع رقم الم

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

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
يـة للـى بوليـة  بالكلالمـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة المسـالك الأحمد سمير إبراهيم غنيميي  الطبيب/ على سفر * الموافقة 

وبــوت المستشــفي التعليمــي بجامعــة هايــدلبرج بألمانيــا لحضــور الــدورة التدريبيــة علــى منــاظير المســالك البوليــة ومنــاظير الــبطن والر 
 . 2018وجد لسيادته دعوة لحضور التدريب اعتبارا من يناير حيث ي نفقته الخاصالجراحي والليزر لمدة شهر وذلك على 

المشـر  و للـى ليطاليـا بالكليـة األسـتاذ بقسـم جراحـة العظـام  تعديل موعد سفر أ.د/ أحميد البيدوي شياهينالموافقة على * 
  المــدرس المســاعد بالقســم وعضــو بعثــة اإلشــرا إسييماعيل توفيييق عبييد العزيييزالطبيــب/  لمتا عييةالرئيســي علــى رســالة الــدكتورا  

 2017النصـف األول مـن سـبتمبر  بيدال مين 2017من شهر نوفمبر وذلك خالل النصف الثاني  المشترك بجامعة بولونيا بإيطاليا
 طبقا لنظام اإلشرا  المشترك وذلك لتأخر ورود موافقة استطالع الرأي . نفقة وزارة التعليم العاليعلى 

 * الموافقة على ترشيح كل من :
 األستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية  ييي أ.د/ ربيع الدسوقي البهنسي1
 األستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية   ييي أ.د/ محمود السيد أبو سالم2
 المدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية  ييي   د/ زينب عبد العزيز قاسمي3

 2017أكتــوبر  30حتــى  27فــي الفتــرة مــن  لحضييور المييؤتمر الييدولي الخييامس والعشييرون للجمعييية المفييرية لمكافحيية العييدوي 
 .بفندق توليب باإلسكندرية على نفقة الجامعة 

 األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية  ييي د/ داليا محمود حسني أبو العال4
 المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية المدرس   نوران طلعت أبو الخير /طييي 5

 . على نفقة الجامعة 2017نوفمبر  7حتى  5ي الفترة من بالقاهرة ف راملحضور ورشة العمل  المعهد القومي لألو 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 225/3/11/7201الموضوع رقم 

 ألحـداوالمنعقـدة يـوم  2016/2017" للعـام الجـامعي العاشـرة" الجلسة  الدراسات العليا لجنةلحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  5/10/2017  الموافق

 : ـرارـقــال

 لحاطة المجلس علما
 622/3/11/7201الموضوع رقم 

 األحـــدوالمنعقـــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي  األوليييي" الجلســة  المكت يييات لجنيييةلحاطــة المجلــس علمـــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 5/11/2017وكذلك الجلسة الثانية المنعقدة يوم األحد الموافق  8/10/2017الموافق 
 : ـرارـالقــ

 طة المجلس علمالحا
 227/3/11/7201الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2017/2018" للعــام الجــامعي  الثانييية" الجلســة  لجنيية العالقييات الثقافيييةلحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 5/11/2017الموافق  األحد

 : ـرارـالقــ

 لحاطة المجلس علما

 228/3/11/7201الموضوع رقم 

 ة والمنعقد 2017/2018" للعام الجامعي  الثانية" الجلسة لجنة شئون التعليم والطالب ضر اجتماع لحاطة المجلس علما بمح

  . 7/11/2017 الموافق  الثالثاءيوم 
 : ـرارـالقــ
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 لحاطة المجلس علما
 

 ثالثا :  موضوعات أخري :
 229/3/11/7201الموضوع رقم 

دارة المكتبـة مـدير لعليى حضيور السييد/محمد سيعد الفي ا   موافقيةالبشـأن  ــــمذكرة أ.د/ وكييل الكليية للدراسيات العلييا وال حيو  
وذلــك  نفقــة الجامعــةعلــى  2017نــوفمبر  29حتــى  27فــي الفتــرة مــن  الثييامن والعشييرين  مدينيية القيياهرة مييؤتمرالوالشــبكة بالكليــة 

  إلثراء الثقافة المعلوماتية في مجال التخصص واكتساب مهارات جديدة .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 230/3/11/7201الموضوع رقم 

رام رئيس قسم عالج األورام والطب النووي ييي  شي ن الموافقية عليى إنشياء رقيم حسياب مخفيص للتبيرع ليألو أ.د/  عرض خطاب
د ل قـلعـالج الـذي لالستفادة من هذ  التبرعات في تحسـين الخدمـة المقدمـة لهـالء المرضـي وتـوفير افقط في أحد البنوك المفرية 

ة ر  بالمستشفي نتيجة نقصه أو غلو ثمنه واسـتخدامه فـي كافـة األغـراض التـي تسـاعد علـى تحسـين الخدمـة الطبيـة الموجهـييتم توف
 لمرضي األورام .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعةالموافقة مع مراعاة الضوابط واللوائح المنظمة لهذا الشأن 
 123/3/11/7201الموضوع رقم 

  1/7/2017مدير حسا ات الكلية ييي  ش ن عرض بيان بإيراد الحضانة اعت ارا من مذكرة أ/ 
 مقدما سنويا ــــ اإلشرا  الكامل للمستشفي( 7000)مقترح : برفع القيمة للضعف ــــ توريد 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة. ليةللى المستشفي مع بقاء اإلشرا  للك)من الناحية المالية( الموافقة نقل الحضانة 
 223/3/11/7201الموضوع رقم 

رئيسيية من أعضاء هيئة التدريس مين األقسيام ال امة ييي  ش ن مقتر  بتشكيل مجمولرئيس قسم الجراحة الع /عرض خطاب أ.د
 2التوليـد  و سـم النسـاء أعضـاء ــــــ ق 2أعضـاء ـــــ قسـم المسـالك البوليـة   3وهـي : قسـم الجراحـة العامـة المهتمة بجراحيات المنياظير 

 أعضاء ... وعلى أن يكون المشر  العام على التدريب الخاص بجراحة المناظير أ.د/ أشر  عبد الهادي زين الدين
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعةموافقةال
 233/3/11/7201الموضوع رقم 

جليس الكليية مرب تخص أقسام الكليية المختلفية عليى شراء كيمياويات لزوم أ حا  وتجامدير عام الكلية ييي  ش ن  /مذكرة السيد
 . (جنية  200 000) القترا  توزيع المبلغ المتا 

 : ـرارـالقــ

حـد و جنية  2000إلجمالي الفواتير الخاصة به  أدنى% من قيمة الفاتورة المقدمة من الهيئة المعاونة بحد 50صر  على  الموافقة
 جنية  ... ويرفع للجامعة . 10000أقصي 

 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
 423/3/11/7201الموضوع رقم 

مين ميد غنييم أنيس فيال  أبيو العيال مح /الطالـبتحوييل  عليى الموافقيةبشـأن  ــــ لشئون التعليم والطيالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ـــ مـواد لف :  لنجليزي + حاسـب للـي ـــــ)مواد التخ 2017/2018للعام الجامعي  الفرقة الثالثة  طب المنوفيةإلى  طب عين شمس

 التحميل : جودة( .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 523/3/11/7201الموضوع رقم 
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 : 2017/2018للعام الجامعي  كل منقيد على إيقاف  الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
  الخارج .ببالفرقة األولي نظرا لسفرها  والمقيدة مد كامل رنا حسام أح /الطالبةييي 1
وأن هذا هو ليقا  القيد الثاني على  الخارج ب بالفرقة األولي نظرا لسفر  والمقيد  أحمد عادل محمد الدمرداش /الطالبييي 2

  .التوالي
  لخارج .اب بالفرقة األولي نظرا لسفر  والمقيد أحمد طارق محمد أبو غالية  /الطالبييي 3
 والمقيدة بالفرقة األولي نظرا لحصوله على منحه دراسية بالجامعة األمريكية     هشام سعيد فبري زيدان /ـــ الطالب4
 بالخارج . والمقيدة بالفرقة األولي نظرا لحصوله على منحه دراسية      محمد عاطص مرسي شعالن /ـــ الطالب5

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 623/3/11/7201الموضوع رقم 

أحميد  /ن الطالـبمـوالمقـدم على قبيول العيذر المرضيي )الثالي (  الموافقةبشـأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
  عن امتحانات الدور األول والثاني في مادة 2016/2017 للعام الجامعيمحمد شوقي عبد هللا والمقيد  الفرقة الثانية 

 .  دور ثاني تشريح الفرقة الثانيةاء والهستولوجيا والسلوكية بالفرقة الثانية ومادة التشريح بالفرقة األولي و الفسيولوجيا والكيمي
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 723/3/11/7201الموضوع رقم 

هشيام  /ن الطالـبمـوالمقـدم )الرا يع(  عليى قبيول العيذر المرضيي الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ادة مــعــن امتحانــات الــدور األول والثــاني فــي  2016/2017للعــام الجــامعي عبييد الحميييد شييحاته نوفييل والمقيييد  الفرقيية الثانييية 

 .األولي لتصحيح حالته )باقي لإلعادة بدل من فرصة من الخارج(الفسيولوجيا بالفرقة 
 : ـرارـالقــ

 لجامعة ... ويرفع ل الموافقة
 823/3/11/7201الموضوع رقم 

جييامعي علييى تشييكيل لجنيية وضييع امتحانييات الفرقيية الثالثيية للعييام ال الموافقييةبشــأن  ـــــ رئيييس قسييم الطفيلييياتأ.د/  عييرض خطيياب
2017/2018 . 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 923/3/11/7201الموضوع رقم 

م الجيامعي للعياالفرقية الثالثية ليى تشيكيل لجيان الممتحنيين لطل ية ع الموافقيةبشـأن  ــــ رئيس قسم ال اثولوجيياأ.د/  عرض خطاب
2017/2018. 

 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 402/3/11/7201الموضوع رقم 

 2016/2017للعام الجامعي الدور األول اعتماد نتيجة الفرقة الخامسة 
 : ـرارـالقــ

 معة .. ويرفع للجا : على النحو التالي اعتماد النتيجةالموافقة على 
        417  ـ عدد المتقدمون 

   8   ـ عدد الغائبون 
   396  ـ عدد الحاضرون 
        384   ـ عدد الناجحون 

 33  ـ عدد طالب لهم حق دخول الدور الثاني
 ي التقديرات :
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 136   ـ ممتاز
  190  ـ جيد جدا
 55   ـ جيد //
 3   ـ مقبول

 %96ر97  ـ نسبة النجاح
 

 ئون هيئة التدريس:: موضوعات ش  خامسا
 142/3/11/7201الموضوع رقم 

لعامـة االمعيد طـب طـوارب بقسـم الجراحـة محمد فوزي طنطاوي  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . يةنظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوف بذات القسم والكلية طب طوارئ  لشغل وظيفة مدرس مساعدبالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 224/3/11/7201الموضوع رقم 

ة بقسـم المعيـدة طـب حـالت الحرجـوالء سيامي مختيار عقيليه  /ةالطبيبـالموافقية عليى تعييين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
ن علـى درجـة الماجسـتير مـ اا لحصـولهنظـر  بـذات القسـم والكليـة حياالت الحرجيةلشغل وظيفة ميدرس مسياعد طيب بالكلية  التخدير

 . طب المنوفية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 324/3/11/7201الموضوع رقم 

بالكليـة  بقسـم التخـدير المعيـد محميد محميد عبيد الكيريم إسيالم /الطبيـبالموافقية عليى تعييين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية والكلية بذات القسملشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 424/3/11/7201الموضوع رقم 

بالكليـة  لينيكيـةالباثولوجيـا اإلكالمعيدة بقسم  حسن الشيتي حنان /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةس مساعد لشغل وظيفة مدر 

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 524/3/11/7201الموضوع رقم 

 تخـديرالبقسـم  سـاعدالمـدرس الم يوسيص إسالم محمد الدسيوقي /الطبيـبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . من طب المنوفية الدكتورا نظرا لحصوله على درجة  بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس لية بالك

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 624/3/11/7201الموضوع رقم 

نـف األالمـدرس المسـاعد بقسـم  أسيماء فيال  مختيار معطيي /ةالطبيبـالموافقية عليى تعييين ـ بشـأن  مذكرة شيئون هيئية التيدريس
 . من طب المنوفية الدكتورا على درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية  واألذن والحنجرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 724/3/11/7201الموضوع رقم 

الكليـة بالمـدرس بقسـم طـب األطفـال الموافقة على تعيين د/ وفاء مفطفي محمد أبو الفتيو  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
تاريخ مرور خمـس سـنوات علـى وظيفـة 26/11/2017بذات القسم والكلية على أن ياجل تعينها حتى لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 .مدرس 
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
 824/3/11/7201الموضوع رقم 

لكليـة با طـب األسـرةالمـدرس بقسـم  أميل أحميد عبيد المقفيود سيالمةالموافقة عليى تعييين د/ ـ بشـأن  ئون هيئة التدريسمذكرة ش
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
 924/3/11/7201الموضوع رقم 

لشيغل يـة المـدرس بقسـم الهسـتولوجيا بالكلالموافقية عليى تعييين د/ أمييرة فهميي عليى السييد ـ بشـأن  ة شيئون هيئية التيدريسمذكر 
 بذات القسم والكلية .وظيفة أستاذ مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
 502/3/11/7201الموضوع رقم 

بالكليـة  المدرس بقسـم األمـراض المتوطنـةالموافقة على تعيين د/ حسام الدين مفطفي سليم ـ بشأن  شئون هيئة التدريس مذكرة
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
 152/3/11/7201الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المدرس بقسم الجراحة العامة بالكلية   ييي د/ أحمد محمد فوزي على عبد هللا1
 المدرس بقسم الجراحة العامة بالكلية     جابر مفطفي التطاوي ييي د/ أحمد 2

 . جراحة أورام( بناء على قرار اللجنة العلمية) تخصص دقيق  بذات القسم والكليةمساعد لشغل وظيفة أستاذ 
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةواألساتذة المساعدين .الموافقة على مستوي األساتذة 
 252/3/11/7201الموضوع رقم 

رة األســتاذ المســاعد بقســم طــب األســالموافقيية علييى تعيييين د/ محمييد محمييود مفييطفي القييط ـ بشــأن  مييذكرة شييئون هيئيية التييدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ الكلية ب

  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 352/3/11/7201الموضوع رقم 

لباطنـة العامـة ااألسـتاذ المسـاعد بقسـم  عالء الدين عبد السيالم داوودالموافقة على تعيين د/ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
بــذات القســم والكليــة )تخصــص غــدد صــماء وســكر( بنــاء علــى قــرار الجنــة العلميــة الدائمــة ألمــراض غل وظيفيية أسييتاذ لشييبالكليــة 

 الباطنة .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 425/3/11/7201الموضوع رقم 

ميــاء األســتاذ المســاعد بقســم الكيم شييحاتة رضييوان لنظيير فييي ميينح د/ عفييام الييدين إبييراهياـ بشــأن  مييذكرة شييئون هيئيية التييدريس
 الحيوية لعارة لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ أخالء طرفه .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 552/3/11/7201الموضوع رقم 

وعيـة الدمويـة األستاذ بقسم القلب واألهشام حسن إبراهيم أحمد  /دارة الموافقة على تجديد إعـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/9/2017اعتبار من   لمانيا بدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام بالكلية 
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 652/3/11/7201الموضوع رقم 

شـعة المـدرس بقسـم األسيامح مفيطفي عيزب مفيطفي الحيداد  /دالموافقة على تجديد إعيارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/9/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  ثال لمدة عام التشخيصية  بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 752/3/11/7201الموضوع رقم 

 ة العـينطـب وجراحـبقسـم  األسـتاذ حسن جميال اليدين فرحيات /دأ.إعارة  الموافقة على تجديدـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/10/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 852/3/11/7201الموضوع رقم 

دير بالكليـة األسـتاذ بقسـم التخـمحميد حلميي إبيراهيم عفيفيي  /دتجدييد إعيارة أ.الموافقية عليى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .15/11/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  تاسعلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 952/3/11/7201الموضوع رقم 

ألطفـال األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب احسين سيعيد عثميان بيدر  /دى تجديد إعارة الموافقة علـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2017اعتبار من بدولة اإلمارات بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 602/3/11/7201الموضوع رقم 

 من :  كللنظر في انتداب اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
امعي للعــام الجــ كلييية الفيييدلة جامعيية مدينيية السيياداتالهســتولوجيا بالكليــة للــى بقســم  المــدرس نادييية سييعيد بييدوي  /ييي د1

   .بواقع يوم واحد أسبوعيا  2017/2018
واقع وبر بأكت 6للتدريس بكلية الطب جامعة بالكلية  جراحة المسالك البوليةبقسم  األستاذعالء الدين محمد المهدي  /ي د2

 . 2017/2018يوم واحد أسبوعيا للعام الجامعي 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 261/3/11/7201الموضوع رقم 

الكليـة بالمـدرس بقسـم طـب األطفـال محمد أحمد أحميد رمضيان  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/10/2017اعتبار من  لمملكة العربية السعودية ابدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 262/3/11/7201الموضوع رقم 

الج عـاألسـتاذ بقسـم الموافقية عليى قبيول العيذر المقيدم مين أ.د/ عمياد عليى حلميي موسيي ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئية التيدريس
نهــاء بعــض  23/8/2017حتــى  1/7/2017دته مــن رام والطــب النــووي عــن فتــرة انقطــاع ســيااألو  وذلــك بســبب ظــرو  صــحية واض

 اإلجراءات بمكان اإلعارة وارتباطه ببعض اللتزامات .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
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 362/3/11/7201الموضوع رقم 

رحييم الغل يان  ه يه عليى /الخاصـة بالطبيبـةعلميية القنياة التعيديل فيتح   ــ بشـأنحيو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال 
.د/تغرييد أوالمرشحة على  عثة اإلشراف المشترك من قبل اإلدارة العامة لل عثات لتفي ح بيين  طب األسرةالمدرس المساعد بقسم 

جامعـة أستاذ طـب األسـرة ب (المشر  األجنبي ) لي لي والمشر  الرئيسي على رسالة الدكتورا  وبين األستاذ بالقسم محمد فرحات 
ة كيس ويسترن ريزير  بأمريكا المشر  ألجنبـي الحـالي علـى الرسـالة وذلـك حيـث تـم رفـع اسـم أ.د/ اريكـا بـاوم األسـتاذ طـب األسـر 

جــدها مــن  الخــارج لتوا فيليــب مــاربورج بألمانيــا المشــر  األجنبــي الســابق وعلــى أن تقــوم الطبيبــة بتنفيــذ البعثــةكليــة الطــب جامعــة 
 .بأمريكا 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 462/3/11/7201الموضوع رقم 

 كل من :المقدم من  ريراالتقعلما  المجلس إحاطة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
لشييبونة  إلييي الكلييية وذلييك عيين سييفرها  لعــينســتاذ ورئــيس قســم طــب وجراحــة ااألأ.د/ هييدي محمييد كامييل السيي كي ييييي 1
  11تى ح 7في الفترة من  تفحيح اإل فارالبيضاء وجراحات  للمياهلحضور المؤتمر السنوي للجمعية األوروبية  البرتغال 

 .22/10/2017نار بالقسم بتاريخ يامت بعمل سيمد قوق  علي نفقة الجامعة 2017أكتوبر 
 قسم طب وجراحة العين  الكلية مساعد  تاذ أس   حاتم محمد جاد مرعيد/ ييي 2
  الكلية  األمراض الفدريةأستاذ مساعد  قسم    رباب عبد الرازق الوحشد/ ييي 3

 7مـن  فـي الفتـرةوذلك عن سفر سيادتهما إليي  ياريس  فرنسيا لحضيور الميؤتمر العيالمي األوروبيي السيادس لألميراض المعديية 
  .22/10/2017وتاريخ  8/10/2017قد قاما بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ علي نفقة الجامعة و  2017سبتمبر 9حتي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 562/3/11/7201الموضوع رقم 

 ل.ن مفر والبرتغاالمقتر  بيلتعاون ا بروتوكولإبداء رأي الكلية في   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
  :رارــالقــ

 : .. 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 بغرض تعزيز الجهود العلمية .3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 قامة مشروعات بحثية مشتركة في مجالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .ـ ل5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .6
 ـ عقد ماتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. 7

 662/3/11/7201الموضوع رقم 

ركة المفييرية اللجنيية المشييت توقيييع بروتوكييولإبييداء رأي الكلييية فييي   ـــ بشــأن حييو  مييذكرة أ.د/ وكيييل الكلييية للدراسييات العليييا وال
لسييدة برئاسية ا 2017يوليـو  28حتـى  26فـي الفتـرة مـن فني والتى عقدت بيوخارست الرومانية للتعاون اإلقتفادي والعلمي وال

 ة بوزارة التعليم العالي .الدكتورة وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي وتضمن اإلتفاق بنود التعاون الخاف
 : 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 بغرض تعزيز الجهود العلمية3
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 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 ـ لقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .6
 ـ عقد ماتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. 7

 762/3/11/7201الموضوع رقم 

المفيييرية  بييين الجامعيياتلتعييياون تطييوير اإبييداء رأي الكليييية فييي   ــــ بشــأنوكيييل الكلييية للدراسيييات العليييا وال حييو   /مييذكرة أ.د
 .والجامعات ال اكستانية  

 : ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 862/3/11/7201الموضوع رقم 

 يمية المفرية بين المؤسسات التعللتعاون االكلية في  إبداء رأي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 . قبرص   ةومعهد علم األعفاب وعلم الوراث

 : ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 962/3/11/7201الموضوع رقم 

 مفير العربييةيية هور بيين جم المشيترك التعياون رأي الكليية فيي إبداء ال  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .  وكرواتيا في المجاالت الطبية

 
 : ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 702/3/11/7201ضوع رقم   المو

المـدرس بقسـم ظ قبيول االعتيذار المقيدم مين د/ محميد أحميد عبيد الحياف  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
ثيير الييدم لسييفر الييي بييرلين   لمانيييا لحضييور المييؤتمر السييادس والعشييرين للجمعييية الدولييية ألمييراض تخعييدم ا الباطنـة العامــة عــن

يوليـو  13حتـى  8والـذي كـان مقـرر عقـد  فـي الفتـرة مـن والتجلطات واإلجتماع السينوي الثالي  والسيتون للجنية العلميية للجمعيية 
 .  ولم يقم بصر  أي مبالغ ماليةعلي نفقة الجامعة  2017
 : ـرارــالقـ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 712/3/11/7201الموضوع رقم 

ألسـتاذ بقسـم احسيني التونسيي الموافقية عليي سيفر أ.د/ إيميان عطيية   ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حيو  
حتــي  15 فــي الفتــرة مــنأمييراض الييدم  لحضييور المييؤتمر الييدولي الثيياني عشيير ألط يياءإلييي لنييدن  ييانجلترا الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة 

 علي نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالماتمر . 2018مارس 16
 : ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 722/3/11/7201الموضوع رقم 

 الموافقة على مد  قاء كل من :  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 را  بالكلية وعضو بعثة اإلش المسالك البوليةالمدرس المساعد بقسم جراحة  محمد إبراهيم محمد أبو زيد /بيبالطي 1

لســتكمال الجــزء بالخــارج علــي نفقتــه الخاصــة  7/11/2017لمــدة عــام ثالــث اعتبــارا مــن  لنــدنب كوليــدجالمشــترك بجامعــة 
 . العملي من رسالة الدكتورا 

 را  بالكلية وعضو بعثة اإلش التخدير والعناية المركزة المدرس المساعد بقسم  عيل دنياخالد محمد إسما /الطبيبي 2
ي بالخـارج علـ 24/10/2017لمدة عام ثالث اعتبارا مـن  بمستشفي جامعة مونتفيور بكلية البرت أينشتين بأمريكاالمشترك 

 . جمع المادة العلميةلستكمال نفقته الخاصة 
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شـرا  بالكلية وعضـو بعثـة اإل أمراض القلب واألوعية الدمويةالمدرس المساعد بقسم  الغل ان أحمد علي رحيم /الطبيبي 3
زء لستكمال الجـعلي نفقته الخاصة  30/11/2017اعتبارا من بالخارج رابع لمدة عام  بمستشفي جامعة هامبورج بألمانياالمشترك 

 . بدون مرتب من الداخل العملي من رسالة الدكتورا 
 : رـراـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 372/3/11/7201الموضوع رقم 

 ة ر السيفر  النسيالموافقة علي أن تقيوم الجامعية  المسياهمة فيي تيذاك  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
وبيية  كورييا الجن إلى مركز آسان الطبيللسفر التي يحددها أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وال حو  لألجازة الدراسية 

لمنحيية اأو ميين تيياريس السييفر علييى  2018أعت ييارا ميين فبراييير  شييهور 10لجمييع المييادة العلمييية الخافيية بدرجيية الييدكتوراه لمييدة 
 .  بالكلية المدرس المساعد بقسم التجميل والحروق حسام حسن عبد الرحيم فوزي  /المرشح عليها الطبيبالشخفية و

 : ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 :  موضوعات البحوث العلمية :سابعا
 472/3/11/7201الموضوع رقم 

ائيب ى خطياب أ.د/ نتشكيل لجنة القييم والم يادئ  الكليية بنياء علي إعادة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 رئيس الجامعة للدراسات العليا وال حو  .

 : رـراـالقــ

 على النحو التالي : تشكيل لجنة القيم والم ادئلعادة الموافقة على 
 رئيسا     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد أحمد سامي قنديلي أ.د/ 1
 عضوا     الطب الشرعي والسمومأستاذ متفرغ بقسم          سامي مفطفي بدوي ي أ.د/2
 عضوا     األنف واألذن والحنجرةقسم ب تاذأس     أحمد عبد المنعم رجبي أ.د/ 3
 عضوا   أمراض القلب واألوعية الدمويةقسم ب أستاذ   والء فريد عبد العزيزي أ.د/ 4
 عضوا     الطب الشرعي والسمومرئيس قسم أستاذ و    ففاء عبد الظاهر أميني أ.د/ 5
   عضوا       الباثولوجياقسم أستاذ ب   رحاب منير سمكةي أ.د/ 6
 عضوا    النساء والتوليدأستاذ مساعد بقسم   طارق محمد سيد عبد الموجودد/   ي 7
 عضو لداري     البحوث العلميةمدير لدارة    محمد أحمد الع ساوي  ي السيد/8
 عضو لداري      أخصائي بإدارة البحوث العلمية  رانيا إبراهيم عبد العظيمي السيدة/ 9

 572/3/11/7201الموضوع رقم 

ريس وهيم عليى الموافقة على تسيجيل أ حيا  للسيادة أعضياء هيئية التيد ـ بشأنة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  مذكر 
  النحو التالي : 

 عدد األ حا  الدرجة القسم االسيييييم م
 10 تخاطب أستاذ مساعد األنف واألذن والحنجرة تامر عبد السميع لسماعيل مسلمد/  1
 6 أستاذ مساعد أمراض القلب واألوعية الدموية ى سليمانمحمود علد/  2

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 672/3/11/7201الموضوع رقم 

ادة حسيين تعييديل تسييجيل عنييوان ال حيي  الخيياص د/ غييالموافقيية علييى  ــ بشــأنمييذكرة أ.د/ وكيييل الكلييية للدراسييات العليييا وال حييو  
 لهستولوجيا بالكلية على النحو التالي :مساعد بقسك ااألستاذ الالفيفي 

وجي تقييـــد الغـــذاء يحســـن مـــن التغيـــرات المرتبطـــة بـــالعمر فـــي الغـــدة الدمعيـــة للجـــرذ : تقيـــيم هســـتول  عنيييوان ال حييي  قبيييل التعيييديل:
 وهستوكيميائي مناعي وكيميائي حيوي .
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 . للغدة الدمعية في الجرذ الاللرادي عصابالتأثير الوقائي العصبي لتقييد الغذاء على األ  عنوان ال ح   عد التعديل :
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 772/3/11/7201الموضوع رقم 

 2017/2018للعــام الجــامعي الخطيية ال حثييية تحييدي  الموافقيية علييى  ـــ بشــأنمييذكرة أ.د/ وكيييل الكلييية للدراسييات العليييا وال حييو  
  ة . لبولي: الفسيولوجيا ـــ جراحة المسالك األقسام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 872/3/11/7201الموضوع رقم 

   قسم التشريح  ب ستاذاأل الموافقة على ترشيح أ.د/ هناء زكريا نو  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  

 .لمكاف ة النشر العلمي 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 927/3/11/7201الموضوع رقم 

مفيليحي فيقر  المشيروع ال حثيي المقيدم د/ أيمين أحميدالموافقية عليى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 المدرس بقسم األمراض المتوطنة  بالكلية .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 تاسعا : موضوعات الدراسات العليا :
 802/3/11/7201وضوع رقم الم

ميريض بتياريس مجليس إدارة الدبلومية المهنيية لجيودة الرعايية الفيحية وسيالمة وأميان الموافقية  ـ بشـأن عميد الكليةمذكرة أ.د/ 
ا ألن على التسجيل في دبلوم جودة الرعاية الفحية وسالمة وأمان المريض والتسجيل في درجة أخري وذلك نظير  24/9/2017

 لومة يومي الجمعة والسبت وال يتعارض مع العمل أو ظروف الدراسة األخري .الدراسة  الدب
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 812/3/11/7201الموضوع رقم 

لتسيجيل فيي عليى ا 24/9/2017مجليس إدارة الدبلومية المهنيية مكافحية العيدوى بتياريس موافقة  ـ بشأن عميد الكليةمذكرة أ.د/ 
 ة العدوي والتسجيل في درجة أخري وذلك نظرا ألن الدراسة  الدبلومة يوم السبت  فقط .دبلوم مكافح

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 822/3/11/7201الموضوع رقم 

حـة طـب وجرا  دكتـورا قبيول العيذر عين دخيول االمتحيان  الموافقية عليى ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حيو  
 . 2013المقيدين بدورة  لبريل محرم موسي ومحمد شوقي ط/ ي 2ي ط/ أحمد رفعت عبد اللطيص  1والمقدم من كل من :  العين

 : ـرارـالقــ

  لعدم تقديم أعذارالموافقة عدم 
 328/3/11/7201الموضوع رقم 

المتحيان ا (2يييي ج 1طل يه اليدكتوراه )جالسيما  بيدخول  الموافقة على بشـأن ـــ رئيس قسم طب وجراحة العينأ.د/  عرض خطاب
 . 2017ذلك من دور أكتوبر العملي والشفوي في حالة النجا  في التحريري و 

 : ـرارـالقــ

 يوم من انتهاء المتحان  15على أن ينتهي تصحيح ورقة النظري في خالل  ـــةالموافقــــــ

 482/3/11/7201الموضوع رقم 

 جستير ودكتوراه ما دبلوم و( 94لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنات العليا وال حو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراس

 تخصصات مختلفة .
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 القـــرار

 . ويرفع للجامعة.. : وهم لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير طب األطفال   نهلة محروس عبد النبيـ ط/ 1
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    الفقيهبه محمد محمود ـ ط/ 2
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ـ ط/ أسماء فوزي أحمد سالمة3
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هناء حلمي عبد المجيدـ ط/ 4
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ـ ط/ نسرين عبد العال حسن5
 وليد وأمراض النساءماجستير الت   ـ ط/ شذا شهبور عبد السالم6
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ـ ط/ أحمد طارق عفيفي قنديل7
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ـ ط/ محمد عبد المنصف نصر8
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  ـ ط/ محمد عبد اللطيف حبيب غنام9

 الجراحة العامةماجستير   محمد الظريف السيد النجارـ ط/ 10
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ حمدي السيد عبد 11
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ محمد أحمد أمين محمد12
 ماجستير الجراحة العامة  ـ ط/ عماد محمد محمد العريف13
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ محمد عطية عبد الجواد14
 عظامماجستير جراحة ال  ـ ط/ هشام محمد عبد السالم هليل15
 ماجستير جراحة العظام  ـ ط/ أحمد محمد لبراهيم دبدوب16
 ماجستير جراحة العظام   ـ ط/ حاتم فهمي محمد السيد17
 ماجستير جراحة العظام  ـ ط/ رمزي منير عبد العظيم مصطفي18
 (عامين)    ماجستير جراحة العظام ـ ط/ محمد مصطفي محمد محمد السيد19
 ماجستير طب وجراحة العين  ربري ـ ط/ حسام فهمي محمد الب20
 ماجستير طب وجراحة العين   ـ ط/ رويدا محمد البرعي21
 ماجستير طب وجراحة العين   ـ ط/ هبه أمين رضوان صالح22
 ماجستير طب وجراحة العين  ـ ط/ مصطفي سمير سعيد البنا23
 ماجستير طب وجراحة العين   ـ ط/ رباب فوزي محمد السيد24
 ماجستير طب وجراحة العين   صطفي محمدـ ط/ أسماء م25
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  ـ ط/ منصور جمال شعبان الحنوني26
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  ـ ط/ عمرو مدحت الطيب البحيري 27
 ماجستير طب الحالت الحرجة  ـ ط/ سامح عبد العزيز عبادة أبو النجا28
 ماجستير طب األطفال  م المسديـ ط/ محمد أنور لبراهي29
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ رشا رفعت عبد الحميد النحراوي 30
 ماجستير طب األطفال ـ ط/ أحمد عبد الباسط محمد عبد العال31
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  ـ ط/ أحمد جالل عبد الرحمن شخبة32
 ر أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستي  ـ ط/ عماد عبد المقصود محمد النجار33
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية محمد فاروق عبد الغفار عبد المقصود ـ ط/ 34
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  رفعت ثابت سعيد جرجس ـ ط/ 35
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   وليد أسامة محمد عبد الحليمـ ط/ 36
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ن عبد المنعم لبراهيم عبد هللاـ ط/ حنا37
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـ ط/ دعاء سعيد السعدني 38
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    ـ ط/ دينا عاشور طه39
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـ ط/ ليمان رفعت جاب هللا40
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  ط/ ليمان السيد لبراهيم السواحـ 41
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    ـ ط/ مروة محمد الحسيني بسيوني42
 طب المناطق الحارةماجستير   ـ ط/ طاهر عبد الحكيم الدسوقي43
 ماجستير طب المناطق الحارة   ـ ط/ مروة محمد سامي الشيخ44
 ماجستير طب المناطق الحارة يم الدسوقي رمضان عبد الموليـ ط/ لبراه45
 ماجستير أمراض الباطنة العامة ـ ط/ مصطفي كمال الدين متولي سالم46
 ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد فريد حلمي حسن المنصوري ـ ط/ 47
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ أحمد السيد الشندلتي48
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمود عمران رشا نجاحـ ط/ 49
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ محمود أمين لبراهيم صقر50
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ مها محمود صبري 51
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ محمود عزام عبد اللطيف السيد52
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  اوي ـ ط/ ولء عبد العال السيد الشعر 53
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ حسين محمد خليف54
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير    ـ ط/ شيماء حسن عبد العزيز55
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   ـ ط/ ريهام فتحي محمد طاحون 56
 صدرية والتدرن ماجستير األمراض ال  ـ ط/ فاطمة صبري عوض خلف57
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ـ ط/ نجالء سعيد بيومي58
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ـ ط/ شيماء حسن ضو 59
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ـ ط/ ريهام علي شحاتة60
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ـ ط/ ولء حامد عبد المهيمن61
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ه هللا أحمد شر  الدينـ ط/ هب62
 ماجستير األشعة التشخيصية  ـ ط/ للهام فتحي عبد الفتاح مشمشة63
 ماجستير األشعة التشخيصية   ـ ط/ حامد جمال علي الجمال64
 ماجستير الباثولوجيا   ـ ط/ هند علي الشحات65
 لتخدير والعناية المركزةدبلوم ا  ـ ط/ عمرو رمضان محمد محمد فرج66
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ مصطفي عدلي صابر راشد67
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ محمد أحمد محمود عبيد68
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ شريف السيد أحمد محمد69
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ محمد عبيد أحمد محمد70
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  أحمد محمد مصطفي عبد الفتاح ـ ط/71
 دبلوم طب المناطق الحارة   ـ ط/ محمد رأفت محمد زمزم72
 دبلوم طب المناطق الحارة  ـ ط/ أسامة رمضان السيد اسماعيل73
 جراحة المسالك البوليةدبلوم    ـ ط/ تامر جابر محمد علي74
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 م طب األطفالدبلو   ـ ط/ محمد فوزي حلمي مجاهد75
 دبلوم طب األطفال  ـ ط/ خالد حسن عبد العزيز لبراهيم76
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   ـ ط/ ليمان نبيل زكي غنيم77
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   ـ ط/ كوثر على لبراهيم عبد 78
 دبلوم جراحة العظام  ـ ط/ أحمد مصطفي عزت حسن79
 دبلوم جراحة العظام   ودةـ ط/ أحمد شعبان فهمي ج80
 دبلوم الجراحة العامة  ـ ط/ محمد لبراهيم لبراهيم الشيخ81
 دبلوم الجراحة العامة  ـ ط/ حسام الدين أبو النجا زيدان82
 دبلوم الجراحة العامة   ـ ط/ محمد أحمد قدري خليل83
 دبلوم طب وجراحة العين  ـ ط/ وئام السعيد عبد العزيز عمارة84
 دبلوم طب وجراحة العين   حلمي أحمد صالح ـ ط/ هبه85
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  ـ ط/ رانيا السيد عبد الغني عبد العزيز86
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   ـ ط/ مينا مجدي حليم داود87
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  ـ ط/ ليمان السيد عبد المنعم شرارة88
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  شد محمد عبد التوابـ ط/ رشا را89
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   ـ ط/ أميرة محمد السيد يوسف90
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن    ـ ط/ حسام صالح مختار91
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ أية عبد الرازق السيد92
 األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير   ـ ط/ أحمد على أحمد عبد الحافظ93
 )عامين(   ماجستير التوليد وأمراض النساء  ـ ط/ أحمد محمد مصطفي بالل94

 582/3/11/7201الموضوع رقم 

اجسـتير ودكتـورا  ( درجـة دبلـوم وم22لعـدد )الموافقية عليى إيقياف القييد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حيو  
 . تخصصات مختلفة

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

 لظرو  خاصة         1/4/2014لمدة عام من   دبلوم األمراض الجلدية والتناسليةأسماء أحمد يوسص يوسيص      /يي ط1
 لرعاية الطفل        1/4/2017لمدة عام من   دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية نادية فاروق عبد الحميد      /يي ط2
 بأثر رجعي      1/10/2013لمدة عام من   دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية      سناء فبري رمضان  /يي ط3
 لظرو  خاصة        1/10/2017لمدة عام من    دبلوم طب األطفال  ندي يس عبدالحميد شحاته     /يي ط4
 لظرو  خاصة       1/10/2017لمدة عام من    دبلوم طب األسرة ي زكي سند    أميرة الف اح /يي ط5
 لرعاية الطفل       1/11/2017لمدة عام من   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية هالة جمال على الشاعر     /يي ط6
 لظرو  خاصة       1/10/2017لمدة عام من   ماجستير األمراض الجلدية والتناسليةنجوي شع ان غانم السيد      /يي ط7
 بأثر رجعي  1/10/2012من  ينلمدة عام  ماجستير األمراض الجلدية والتناسليةشيماء السيد عبد التواب      /يي ط8
 بأثر رجعي     1/4/2016من  ينلمدة عام   ماجستير الجراحة العامة       عمرو نبيل فريج /يي ط9
 بأثر رجعي       1/10/2016لمدة عام من    التخاطبماجستير  شيماء سعيد عالم عامر      /يي ط10
 لظرو  خاصة       1/10/2017لمدة عام من   ماجستير األنف واألذن والحنجرة     أحمد السيد السيد العيسوي  /يي ط11
 الطفل لرعاية         1/4/2017لمدة عام من  ماجستير طب وجراحة العينأسماء أحمد  كري فابر      /يي ط12
  لظرو  خاصة        1/4/2017لمدة عام من   ماجستير طب وجراحة العين     مفطفي عبد الحميدميادة  /يي ط13
 بأثر رجعي      1/10/2017لمدة عام من   ماجستير التوليد وأمراض النساءكريمة السيد عبد الحميد      /يي ط14
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 بأثر رجعي        1/10/2014لمدة عام من    امماجستير جراحة العظمحمد مفطفي محمد      /يي ط15
 للسفر للخارج         1/4/2017لمدة عام من    دكتورا  األمراض العصبيةمحمد زهران مرسي       /يي ط16
 لظرو  خاصة      1/10/2017لمدة عام من   دكتورا  أمراض الباطنة العامةعبد الرؤوف سيص اليزل       /يي ط17
لظــــرو  خاصــــة         1/4/2017لمــــدة عــــام مــــن    مةدكتورا  الجراحة العا       يم أيمن إبراهيمإبراه /يي ط18
 لظرو  خاصة        1/4/2017لمدة عام من    دكتورا  الجراحة العامةمفطفي محمود محمد       /يي ط19
 لظرو  خاصة    1/10/2017عام من  لمدة جراحة األنف واألذن والحنجرة دكتورا  تامر أبو اليزيد الكمشيشي    /يي ط20
 بأثر رجعي     1/4/2012دبلوم التوليد وأمراض النساء  لمدة عامين من رضوي إبراهيم السيد النجار    /يي ط21
 بأثر رجعي  1/11/2011من لمدة ثالثة أعوام ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  ي ط/ عبد العزيز عاطص شاهين22

 682/3/11/7201الموضوع رقم 

تخصصـات  اجسـتير( درجـة دبلـوم وم13لعـدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 مختلفة .
 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   ياسر فاروق عبد اللطيص ي ط/1
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  بهي الدين عبد الرحمن محمد ي ط/2
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  تغريد أحمد إبراهيم المنهسي ي ط/3
  يةلتجاوز المدة القانون     دبلوم طب األسرة  ياسر عبد الواحد عبد البديع ي ط/4
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   محمد محروس السيد ي ط/5
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   نادية لطفي إبراهيم الفقي ي ط/6
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   خالد عبد العزيز خطاب ي ط/7
  لتجاوز المدة القانونية     ب األسرةدبلوم ط   مفطفي أحمد محمود  ي ط/8
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  نهال محمد عبد الرحمن فالح ي ط/9
  لتجاوز المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   رحاب السيد أحمد جاد ي ط/10
  نونيةلتجاوز المدة القا     دبلوم طب األسرة   أميرة محمود عبد المنعم ي ط/11
 لتعديل النيابة   ماجستير أمراض الباطنة العامة   إيمان ع اس إبراهيم العدل ي ط/12
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير سمعيات   مروة محمد مجدي  ي ط/13

 782/3/11/7201الموضوع رقم 

األمـراض  دبلومرجة د ة( طالب2لعدد )د من الكلية الموافقة على نقل القي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 . الجلدية والتناسلية

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة 000: لكل من نقل القيدالموافقة على 
 . من جامعة المنوفية للى جامعة بنها   ياسمين جمال سالم سعد على  /طـــ 1
 . لى جامعة بنهامن جامعة المنوفية ل   أسماء معروف محمد عبد هللا  /طـــ 2

 882/3/11/7201الموضوع رقم 

ستير تخصصات ( درجة ماج3لعدد )الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 مختلفة .

 
 : ـرارـالقــ

 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     هال كمال محمد عبد هللان /ي ط1
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 (ئيسيطلب المشر  الر )بناء على  بالكلية األمراض الجلدية والتناسليةبقسم  المدرس   حسام عبد الحميد ياسيند/ فع اسم بر 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     سارة متولي أبو السعود /ي ط2
 ئيسي(المدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية )بناء على طلب المشر  الر م عبد الحميد ياسين   حساد/ برفع اسم 
 الكيمياء الحيويةماجستير       سمة عبد النبي مفطفي /ي ط3
 (للسفر للخارج) بالكلية  الكيمياء الحيويةبقسم  أستاذ مساعد   إبراهيم شحاته المدبو د/ برفع اسم 

 892/3/11/7201رقم الموضوع 

ــ بشــأنمييذكرة أ.د/ وكيييل الكلييية للدراسييات العليييا وال حييو   دكتــورا  و ماجســتير ( 4الموافقيية علييى تعييديل موضييوع رسييالة لعييدد ) ـ
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة تعديل موضوع الرسالةالموافقة على 
 جوهرياغير تعديال    دكتوراه جراحة القلب والفدر    محمد فوزي حسن الطويل /طي 1

  دراســة مقارنــة الشــق العلــوي الجزئــى لعظمــة القــص والشــق الكامــل لعظمــة القــص فــي جراحــة الصــمام األورطــي موضييوع الرسييالة :
 (  خطأ لفظي)

 تعديال جوهريا  ةيماجستير األمراض الجلدية والتناسل    سارة متولي أبو السعود /طي 2
فـة لتوسـيع نطـاق البحـث فـي الرسـالة ليشـمل كا)   تقييم تـأثير عقـا الفانافيـل كعـالج لمشـكلة ضـعف النتصـاب الرسالة : موضوع

 (  المرضي المصابين بمرض ضعف النتصاب وذلك حسب رغبة المشر 
 تعديال جوهريا  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    نهال كمال محمد عبد هللا /طي 3
 دور الميالتونين في تأخر البلوغ الوظيفي   األولد  ) بناء على طلب السادة المشرفين( رسالة :موضوع ال
 تعديال جوهريا القلب واألمراض الدمويةماجستير أمراض  محمود جمال عبد الخالق الخولي  /طي 4

  ع الرقطـيجيـة دراسـة باسـتخدام تقنيـة التتبـتقييم وظيفة البطين األيسر في مرضي التساع الوعائي للشـرايين التا موضوع الرسالة :
 . (عدم توفر عدد كافي من الحالت المناسبة لموضوع الرسالة بسبب تعطل جهاز دراسة النوم) 

 092/3/11/7201الموضوع رقم 

ومـنح  ةوالجماعييديية الموافقة على قبيول الرسيالة واعتمياد التقيارير الفر  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
  .  محمد السعيد محمدأمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب/ في درجة الدكتورا  

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 129/3/11/7201الموضوع رقم 

دكتوراه الي مينح درجيةة و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 . محمد  الل محمد عبد ال اقي /بيبللطجراحة القلب والفدر في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 229/3/11/7201الموضوع رقم 

كتوراه اليد مينح درجيةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 محمد عبد هللا عبد العال سالمة . /بيبللطفي جراحة القلب والفدر 

 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 329/3/11/7201الموضوع رقم 

وراه كتاليد مينح درجيةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 وليد محمد سالم عالم . /بيبللطفي جراحة األذن واألنص والحنجرة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 429/3/11/7201الموضوع رقم 

كتوراه اليد مينح درجيةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 . سومة السيد درويش عجالن /ةبيبللط الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةفي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 529/3/11/7201الموضوع رقم 

كتوراه اليد مينح درجيةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 . أمل جودة السيد جودة سعفان /ةبيبللط التخدير والعناية المركزةفي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 629/3/11/7201الموضوع رقم 

كتوراه اليد مينح درجيةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 . ه ه يحيا السيد أحمد /ةبيبللط ض ال اطنة العامةأمرافي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 729/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.77ر11 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير إسالم إبراهيم عبد المحسن /بيبللط الجراحة العامةفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 829/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.78ر11 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد ثروت أحمد نفار /بيبللط الجراحة العامة في

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 299/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم ةمنح درجو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.76ر89 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد على عبد الرحيم أبو قورة /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 030/3/11/7201الموضوع رقم 

  منح درجةو ردية والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير الف ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.77ر55 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد السيد االطيرإسالم  /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 130/3/11/7201الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.83ر78 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ينالسيد أبو حس دمحمد محمو  /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 230/3/11/7201الموضوع رقم 
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.72ر72 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد حسين الس اعي الفعيدي /بيبللط في طب المناطق الحارة وفحتها

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 330/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنكلية للدراسات العليا وال حو  مذكرة أ.د/ وكيل ال
 %.69 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مفطفي إبراهيم أحمد الجغب /بيبللط في طب المناطق الحارة وفحتها

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 430/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.68ر52 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير إبراهيم ندا طه جنه /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 530/3/11/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.69ر91 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مها سعد فديق الطلخاوي  /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 630/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.78ر83 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أحمد عبد المجيد ناجي عطية /بيبللط في طب وجراحة العين

  :ـرارـالقــ

 افقة .. ويرفع للجامعةالمو 

 730/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.75ر82 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ماجد فتحي عبد اللطيص ليمونه /بيبللط في طب وجراحة العين

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 830/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.69ر41 ونسبة مئوية //يدج عام بتقدير محمد مفطفي محمد سليمان /بيبللط في األشعة التشخيفية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 093/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.75ر66 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير اهيم سعد هللانهال العليمي إبر  /بيبةللط في األشعة التشخيفية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 031/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.69ر87 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير سارة سامي أحمد مفطفي الخولي /بيبةللط يةفي األشعة التشخيف
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 131/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.79ر11 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير منى فرج محمد سالمة /بيبةللط في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 231/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةوالجماعية و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.77ر64 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير بهاء الدين وديع األسود /بيبللط في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 331/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو ى اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافقة عل ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.76ر83 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير عبير مدحت  سيوني مرسي /بيبةللط في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 431/3/11/7201الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنوال حو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا 
 %.82ر81 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أميرة ذكي بدوي  /بيبللط في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 531/3/11/7201الموضوع رقم 

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنة للدراسات العليا وال حو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلي
 %.79ر5 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أمل السيد على الجيزاوي  /بيبةللط الماجستير في التوليد وأمراض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 631/3/11/7012الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.71ر98 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير نجوي إبراهيم حامد إبراهيم /ةبيبللط التوليد وأمراض النساءفي 

  :ـرارـالقــ

 امعةالموافقة .. ويرفع للج
 731/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.71ر23 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير سمر سمير محمد خليل /ةبيبللط التوليد وأمراض النساءفي 

  :ـرارـالقــ

 لموافقة .. ويرفع للجامعةا
 831/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.72ر91 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير خالد تحسين أحمد جبر /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 193/3/11/7201الموضوع رقم 
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.71 ونسبة مئوية يد//ج عام بتقدير أحمد فتحي محمد جاويش /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 032/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.70ر08 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير العزيز المفري أميرة محمد عبد  /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 132/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.67ر99 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير غادة غنيم حسن غنيم /ةبيبللط والتناسليةفي األمراض الجلدية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 232/3/11/7201الموضوع رقم 

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  

 %.85ر99 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير مي مدحت محمد غانم /بيبةللط اجستير في األمراض الجلدية والتناسليةالم
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 332/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو ة والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير الفردي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.81ر30 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ريهام محمد أنور على شون  /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 432/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو افقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية المو  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.75ر50 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير منار جميل ماضي /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 532/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنيا وال حو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العل
 %.78ر6 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير هاجر محمد أحمد  اشا /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 632/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا وال حو   مذكرة أ.د/
 %.80ر55 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير حسام أحمد عبد السميع خطاب /بيبللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 732/3/11/7201ضوع رقم المو

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.76ر03 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير شريفة مرسي محمد الفقي /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية
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  :ـرارـالقــ

 لموافقة .. ويرفع للجامعةا
 832/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.76ر26 ةونسبة مئوي جيدجدا عام بتقدير هند فرج أبو ضاوي  /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 293/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.83ر69 ونسبة مئوية جداجيد عام ديربتق عبد الرحمن على على أبو شادي /بيبللط في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 033/3/11/7201الموضوع رقم 

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.64ر41 ونسبة مئوية مقبول عام بتقدير محمد مهدي عبد العليم شاهين /بيبللط كزةر ير والعناية المالتخدالماجستير في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 133/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.74ر45 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير هند محمود أنور محمد نفار /بيبةللط لتخدير والعناية المركزةفي ا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 233/3/11/7201الموضوع رقم 

ماجستير ال منح درجةاعية و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجم ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.73ر95 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير سميرة فؤاد محمد عياد /ةبيبللط في التخدير والعناية المركزة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 333/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو اد التقارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتم ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.84ر49 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أميرة محمود عبد الحميد عطا هللا /بيبةللط في الطفيليات

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 433/3/11/7201الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .%74ر05 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أحمد محمد طارق محمد فتحي غي  /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 533/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنيل الكلية للدراسات العليا وال حو  مذكرة أ.د/ وك
 %.69ر74 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير هدرا هاني ثابت جيد /بيبللط في األمراض العفبية والطب النفسي

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 633/3/11/7201الموضوع رقم 
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.71ر58 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير إبراهيم أبو رية البنا /بيبللط في األمراض الفدرية والتدرن 

  :ـرارـالقــ

 فع للجامعةالموافقة .. وير 

 733/3/11/7201الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 %.77ر12 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد نبيل على الشريص /بيبللط في جراحة العظام

 
 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 833/3/11/7201 الموضوع رقم

 /يـببللط العظيام الموافقية عليى مينح دبليوم الدراسيات العلييا فيي جراحيةــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حيو  
 .كلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بال8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد مفطفي فرماوي محمد

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 393/3/11/7201 الموضوع رقم

 /بيبـةللط طفيالالموافقية عليى مينح دبليوم الدراسيات العلييا فيي طيب األــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكييل الكليية للدراسيات العلييا وال حيو  
 .للدراسات العليا بالكلية ( من الالئحة الداخلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) رحاب حمدي على عبد هللا

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 034/3/11/7201 الموضوع رقم

 لتيدرن ض الفدرية وااألمراالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8لنص المادة ) وذلك طبقا أية إبراهيم محمود أبو زيد  /ةبيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 134/3/11/7201 الموضوع رقم

شيا ر  /بيبـةللط سيرةالموافقة على منح دبلوم الدراسيات العلييا فيي طيب األـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )أحمد حسن  عبد المنجي

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 234/3/11/7201 الموضوع رقم

اطمة ف /يبةبللط سرةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في طب األـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )عبد الجليل إبراهيم 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 334/3/11/7201 الموضوع رقم

ة لقليب واألوعيياييا فيي أميراض الموافقية عليى مينح دبليوم الدراسيات العلــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .الكلية ب( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا 8وذلك طبقا لنص المادة )عماد عبد المقفود محمد النجار  /بيبللط الدموية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 434/3/11/7201 الموضوع رقم
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عيية القليب واألو  الموافقية عليى مينح دبليوم الدراسيات العلييا فيي أميراضبشـأن  ــمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )مفطفي أحمد محمد  /بيبللط الدموية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 534/3/11/7201 الموضوع رقم

  /بيبطللحة العامة الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في الجراـ بشأن لية للدراسات العليا وال حو  مذكرة أ.د/ وكيل الك
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )هاني عوني أحمد محمد 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 634/3/11/7201 الموضوع رقم

 /بيـبطللحية العامية الموافقة على مينح دبليوم الدراسيات العلييا فيي الجراـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )أحمد حمدي محمد عرفان 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 734/3/11/7201 وع رقمالموض

ميد أح /بيبـةللططيب الموافقية عليى مينح دبليوم الدراسيات العلييا فيي التخاـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )نسرين أحمد مفيد نافص 

  :ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعةالموافقة .. 

 834/3/11/7201الموضوع رقم 

ر الة الماجسيتيرسي تشكيل لجنة الفحيص والمناقشيةإعادة الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حو  
 لتكون اللجنة على النحو التالي : فاطمة محمد محمد عبد المقفودللطبيبة/  ال اثولوجيا اإلكلينيكية

 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة    جيهان كمال السعيدـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ سهام أحمد خضير
 ـةــــــــــــلباثولوجيا اإلكلينيكية بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــــــأستاذ ا     ـ أ.د/ ألفت محمد هندي

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... الموافقة 

 493/3/11/7201الموضوع رقم 

ــ بشــأنمييذكرة أ.د/ وكيييل الكلييية للدراسييات العليييا وال حييو   ( رســالة 52لعــدد )الموافقيية علييى تشييكيل لجنيية الفحييص والمناقشيية  ـ
 تخصصات مختلفة . جستير ودكتوراهما

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر  اوذلك  عد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 دكتوراه السمعيات   حماد الشيماء إبراهيم مفطفيي ط/ 1

  اللجنة :
 بكلية الطب  جامعة المنوفية رةألذن والحنجـــأستاذ ورئيس قسم األنف وا    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 
 جامعةالمنوفية بكليةالطب رةأستاذالسمعيات بقسم األنف واألذن والحنجـــ    ـ أ.د/ حسام سني البهاء طلعت

 المنصورة جامعة الطب بكلية رةوالحنجـــ األنف واألذنقسم ب السمعياتستاذأ       السعيد محمد ثابت الدينـ أ.د/ 
 دكتوراه األشعة التشخيفية  مضان محمد أحمد الجمل ر ي ط/ 2

  اللجنة :
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ أ.د/ زينب عبد العزيز على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيةأستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــ    ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
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 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة الزقازيق     ـ أ.د/ خالد محمد شوقي
 
 
 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة    ففوة عثمان محمودي ط/ 3

  :اللجنة 
 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 الطب  جامعة المنوفية أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية     ـ   د/ أحمد راغب توفيق
 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 اإلسكندريةــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــ     منتصر محمد زيدـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 جراحة القلب والفدردكتوراه   وليد كمال عبد الواحد سمري ي ط/ 4
  اللجنة :

 أستاذ بقسم جراحة القلب والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
 القاهـــــرةأستاذ بقسم جراحة القلب والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر بكلية الطب  جامعة     ـ أ.د/ أشر  هالل عبد هللا

 القاهـــــرةأستاذ بقسم جراحة القلب والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر بكلية الطب  جامعة     ليهاب محمد الشيحي /ـ أ.د
 الهستولوجيادكتوراه    إيمان شحاته أحمد الرغيي ط/ 5

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ مها السيد سليمان
 فيةأستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة المنو      ـ أ.د/ بثينه لبيب محمود

 فيةأستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  جامعة المنو     د منصورـ أ.د/ ماجدة أحم
 الزقازيــــــــــــــــــقبكلية الطب  جامعة أستاذ بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    عائشة عبد المنعم الخضري ـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 الجراحة العامةدكتوراه   عالم سيد أحمد شحاته جامع ي ط/ 6

  اللجنة :
 ـــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ مجدي أحمد لولح

 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة طنطـــــــــا     ـ أ.د/ خالد لسماعيل
 ــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيةــــــــــبقسم الجراحة العامـــــــــمساعد أستاذ     عبد العزيز تامر فخري د/   ـ 
 طب األسرةدكتوراه    مروة محمد محمود محسبي ط/ 7

  اللجنة :
 المنوفيةأستاذ بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب  جامعة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

 أستاذ ورئيس قسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي
 المنصورةجامعة  الطبالصحة العامة وطب المجتمع بكليةبقسم أستاذ    عبد الهادي الجيالني عبد الفتاحـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية     حمد زهرانـ   د/ أحمد م
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه     ريهام فال  الزياتي ط/ 8
  اللجنة :

 ة بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ ب   ـ أ.د/ ليمان عطية حسني التونسي
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان
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 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ليفةـ أ.د/ خالد عبد المامن خ
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة عين شمس      ـ أ.د/ منال فوزي 

 (صوت واحد ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  حمدي السيد عبده عبد الرحمن ي ط/ 9

  اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ   د/ محمد صبري عمار
 ـــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامــــــــــــ    ـ   د/ أحمد صبري الجمال

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهبكلية الطب  جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامأستاذ بقسم     عاطف عبد الغني سالمـ أ.د/ 
 الجراحة العامة ماجستير  نورا محمد فال  الدين الشرقاوي ي ط/ 10

  اللجنة :
 بكلية الطب  جامعة المنوفية جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــروق أستاذ بقسم     ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 ـــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامــــــ    عالء عبد العظيم السيسيد/ أ. ـ
 عين شمـــــــــسبكلية الطب  جامعة  التجميل والحروق أستاذ بقسم جراحة     أيمن أبو المكارم شاكرـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة الهيتمي محمد الحسيني أبو اليزيدي ط/ 11

  اللجنة :
 جامعة المنوفيةالطب ة التجميل والحــروق بكليةقسم جراحورئيس أستاذ     طارق عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 الطب جامعة المنوفية ــروق بكليةــــــــــــــــــــــــــقسم جراحة التجميل والحبأستاذ      محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطب جامعة  قسم جراحة التجميل والحــروق بكليةبأستاذ      وليد مصطفيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  أنجي نجيب فليب يوسصي ط/ 12

  للجنة :ا
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــروق بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 عة المنوفيةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جام    عواطف السيد فرغليـ أ.د/ 
 ةــــــــــــأستاذ مساعد جراحة التجميل والحــروق بكلية الطب  جامعة المنوفي    ـ   د/ شريف لسماعيل القشطي

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعسكري ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطبي ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباألكاديميلواء طبيب     عز الدين محمد الضليفيد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة   عمرو نبيل فريجي ط/ 13
  اللجنة :

 بكلية الطب  جامعة المنوفية ـــــــةالعامــــــــــــــــــــــــــــــجراحة القسم ورئيس أستاذ    أشر  عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــاأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة     رزق مصطفي مصطفي ـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامــــــ    ـ   د/ أحمد صبري الجمال
 ماجستير الجراحة العامة   محمد عطية عبد الجوادي ط/ 14

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية   ـ أ.د/ أشر  عبد الهادي زين الدين

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    هشام شفيق أبو جريدةـ   د/ 
 ازيقأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة الزق    ـ أ.د/ مصطفي بيومي الشيتة

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    محرم عبد السميع محمدـ   د/ 
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 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 
 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد فال  رجب عبد العالي ط/ 15

  اللجنة :
 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية     ـ أ.د/ مجدي أحمد لولح

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ   د/ تامر فخري عبد العزيز
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    صبري الجمال أحمدـ   د/ 
 طنطـــــــــاأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة      عبد المطلب عفتـ   د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد الهادي عبد الحكيم دربكي ط/ 16

  اللجنة :
 

 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة طنطـــــــــا    حمدم حمدي عبد الهاديـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    أحمد صبري الجمالـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  عماد محمد محمد العريص ي ط/17

  اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة المنوفية    ـ   د/ هشام شفيق أبو جريدة

 المنوفيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جامعة أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــ    أحمد حسني لبراهيمـ أ.د/ 
 رئيس قسم جراحة األوعية الدموية المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة     فكري  محمدتامر ـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   داليا محسن محمد عبدهي ط/ 18

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

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
 لتناسلية بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض الجلدية وا    سيد شعبان هويديالـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    غادة أحمد داودي ط/ 19

  اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ   د/ عزة جابر عنتر فرج
 أستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــطب طنطية مراض الجلدية والتناسلية بكلبقسم األمساعد أستاذ      نهي نبيل دغيمد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير جراحة العظام  محمد مفطفي محمد محمدي ط/ 20
  اللجنة :

 ة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلي     ـ أ.د/ حازم مسعد الطيبي
 بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةمساعد أستاذ      هشام فتحى غنيمد/   ـ 

 ــــــــــــام بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ أسامة عبد الوهاب
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 ماجستير جراحة العظام   حاتم فهمي محمد السيدي ط/ 21
  اللجنة :

 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ محمد الصاوي حبيب
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    لبراهيم الصعيدي عادلـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة بنهــــــــ    ـ أ.د/ محمد جمال الشهب
 ماجستير جراحة العظام   جهاد سمير إبراهيم بدهي ط/ 22

  اللجنة :
 أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي 

 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    براهيم الصعيديـ   د/ عادل ل
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ محمد الصاوي حبيب

 المنصـــــــورةأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة      ض عيدلبراهيم عو ـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب وجراحة العين  جهاد محمد سامي العرينيي ط/ 23
  اللجنة :

 تاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيـــــن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأس     ـ د/ سامح سعد مندور
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيـــــن بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــا     ـ د/ عمرو محمود عوار 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ـــــــــةالكيمياء الحيويـــــــــأستاذ مساعد بقسم     ـ د/ ليمان عبد الفتاح بدر
 ماجستير طب وجراحة العين  نهال جمال يوسص محمدي ط/ 24

  اللجنة :
 ــــن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العيـ   عبد الرحمن السباعى سرحاند/ أ.ـ 
 ــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــن بكلية الطب جامعة طنط     خالد أحمد ناجيد/ أ.ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة طب وجراحة العينأستاذ مساعد بقسم     معتز فايز عبد الحميدد/   ـ 

 الكيمياء الحيويةماجستير   ن حمادشيماء محمد يسي ط/ 25
  اللجنة :

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويةأستاذ بقسم    محاسن عبد الستار عبد المعطىد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبمعهد الكبد القومي بالمنوفي لكيمياء الحيويةاقسم ورئيس أستاذ      هالة هاني السعيدد/   ـ 
 ــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الكيمياء الحيويــــــــــ    مآثر كامل الشافعي د/ أ. ـ

 األشعة التشخيفيةتير ماجس   رفيدة جعفر محمد حسني ط/ 26
  اللجنة :

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
 لطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــة بكلية ا    ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة الزقازيق     ـ أ.د/ أحمد صبري 
 ماجستير األشعة التشخيفية   منى كمال االشو ي ط/ 27

  اللجنة :
 شعة التشخيصيـــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ ورئيس قسم األ    ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي
 طنطـــــــــاـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيـ     أحمد يوسفـ   د/ محمد 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  على الغريب محمد رشيدي ط/ 28
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  اللجنة :
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ أحمد أشر  رضا
 ــةبكليةالطب جامعة المنوفي الدمويةاعد أمراض القلب واألوعيةمسأستاذ      ـ   د/ وليد عبد  لبراهيم

 طنطـــــــــــاأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة     تيمور مصطفي عبد هللاـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   مازن محمد ربيع فتحيي ط/ 29

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــة     بدران ـ أ.د/ هالة محفوظ

 أستاذ مساعد أمراض القلب واألوعيةالدموية بكليةالطب جامعة المنوفيــة    ـ   د/ غادة محمود سلطان
 ــــــــــاــــبنهــــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة      حمزة قابيلـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  فاطمة محمد على فتح ال ابي ط/ 30

  اللجنة :
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ أحمد أشر  رضا
 بكليةالطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد أمراض القلب واألوعيةالدموية      ـ   د/ أحمد محمد عمارة

 ـــــــــــابنهـــــــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة      هشام رشيد هشلهد/ أ. ـ
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة  دينا عبد ال اسط المرسي شكري ط/ 31

  اللجنة :
 م الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقس   ـ د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين

 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ د/ السيد لبراهيم الشايب
 د بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة األزهـــــــرأستاذ مساع    ـ د/ محمود حاد عبد العليم حميدة

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة   ن محمد خليصيحسي ط/ 32
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــ    محمود عبد العزيز قورةد/ أ.ـ 
 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة     أحمد راغب توفيقد/   ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــ    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 القاهرةـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــ     ديـــــــــــــــــــــجمال السعد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األولأن يكون  )علي
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة  محمد فريد حلمي المنفوري ي ط/ 33

  اللجنة :
 فيــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنو     ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    د/ السيد لبراهيم الشايب  ـ 
 ــةالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة      أحمد راغب توفيقد/   ـ 

 أستاذ بقسم الباطنة العامـة بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جامعة المنوفية     ـ أ.د/ محمد عقل راضي
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 طب األطفالماجستير   محمد أنور إبراهيم المسديي ط/ 34
  اللجنة :

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ   د/ داليا منير الالهوني

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     .د/ أحمد أنور خطابـ أ
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 طنطـــــــــــاـــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    حامد محمد الشرقاوي ـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 

 ماجستير طب األطفال   أمير محمد خير هللاي ط/ 35
  اللجنة :

 ــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة     محمود طاهر الموجيد/ أ. ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــ     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال محمد عاطص عبد الفتا  أبو النوري ط/ 36

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي
 ألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب ا     ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 ماجستير طب األطفال   خالد محمود بيرمي ط/ 37
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي

 األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة أستاذ بقسم طب     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 ماجستير طب األطفال   غادة محمد عبد العاطيي ط/ 38

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي
 بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ      ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 ماجستير طب األطفال   أماني جابر عبد الحليم ي ط/ 39
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 ماجستير طب األطفال  أمير أحمد عبد المنفصي ط/ 40

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     لمشدـ أ.د/ غادة محمد ا

 ماجستير طب األطفال  هيثم محمد رأفت محمد فتحيي ط/ 41
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ادة محمد المشدـ أ.د/ غ
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 ماجستير طب األطفال   أحمد نبيل سعيد البزاري ط/ 42
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب األطفــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ـرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 ماجستير طب األطفال  محمد عمر عبد العزيز خليلي ط/ 43

  اللجنة :
 ألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب ا    ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 ــــــــرأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 ماجستير طب األطفال  والء عبد العاطي عبد الفتا ي ط/ 44
  اللجنة :

 قسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــةورئيس اذ أست    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ــــــبقسم طب األطفمساعد أستاذ     دينا عبد الرازق ميداند/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــابقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة  أستاذ     رضا سند عرفةـ أ.د/ 
 التشريح واألجنةماجستير   نسمة محمود عبد الكريمي ط/ 45

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنأستاذ بقسم      ـ أ.د/ هناء زكريا نوح

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة التشريح واألجنةأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ نهي محي عيسي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة يح واألجنةالتشر أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ وائل بدر محي الدين الخولي

 بكلية الطب جامعة المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة التشريح واألجنةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عادل عبد المهدي محمد الهواري 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 التشريح واألجنةماجستير   نهي محمد عبد العزيز حسني ط/ 46
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنأستاذ بقسم      ـ أ.د/ هناء زكريا نوح

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة التشريح واألجنةأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ نهي محي عيسي
 بكلية الطب جامعة دمياط ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ حمدينو محمد عطية أحمد

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  كريمة السيد عبد الحميد دسوقيي ط/ 47

  اللجنة :
 ــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ أحمد نبيل عيسي
 أستاذ مساعد بقسم التوليـــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ   د/ طارق محمد سيد

 معة األزهـــــــرأستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جا    ـ أ.د/ لسماعيل طلعت الجارحي
 أستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ أ.د/ محمد لسماعيل صبري 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد عبد المنفص نفر عمارةي ط/ 48

  اللجنة :
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 أستاذ ورئيس قسم التوليـــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــة    أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه ـ
 أستاذ مساعد بقسم التوليـــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ   د/ نبيه لبراهيم الخولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــاأستاذ بقسم التوليــــــ    ـ أ.د/ مصطفي زين العابدين
 أستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ا أحمد السيد طاحون رانيي ط/ 49

  اللجنة :
 أستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ أ.د/ أحمد نبيل عيسي
 الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم التوليـــد وأمراض النساء بكلية      ـ   د/ طارق محمد سيد

 أستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة األزهـــــــر    ـ أ.د/ لسماعيل طلعت الجارحي
 الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم التوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء بكلية     ـ أ.د/ محمد لسماعيل صبري 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير ال اثولوجيا  علياء أبو المجد مفيلحيي ط/ 50

  اللجنة :
 ـــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل
 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ أ.د/ هيام عبد السميع عياد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ هالة عادل عجينه
 اإلكلينيكية ماجستير ال اثولوجيا   علياء عادل الفيشاوي ي ط/ 51

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم الباثولوجيـا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ جيهان كمال السعيد

 ــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةـــــــــــــــــــــــبقسم الباثولوجيـا اإلكلينيكي مدرس    لبراهيم نور الدين د/ رشا  ـ 
 ب جامعةالمنوفيــةبكليةالط واألوعية الدموية مساعد أمراض القلبأستاذ     ريحاب لبراهيم ياسيند/   ـ 

 التخاطبماجستير   شيماء سعيد عالم عامري ط/ 52
  اللجنة :

 ـــــــــــــــب بكلية الطب جامعة عين شمســـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ التخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد على سعد بركة
 طب المنوفيةبقسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية أستاذ السمعيات     ني البهاء طلعتـ أ.د/ حسام س

 الزقازيــــــــــــــقية الطب جامعة ـب بكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ التخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أمل سعيد عبد العليمـ أ.د/ 
 035/3/11/7201الموضوع رقم 

ــ بشــأنمييذكرة أ.د/ وكيييل الكلييية للدراسييات العليييا وال حييو    طالبــةو ( طالــب 59) الموافقيية علييى تسييجيل موضييوع الرسييالة لعييدد ـ
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..ير والدكتورا  لهم على النحو التالي الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجست
 جراحة العظامماجستير      محمد سعيد محمد أحمد شحاتهط/ ييي 1

 :  الرسالة موضوع
  ا ين هيكليواإلشعاعي لجراحة لطالة عظمة العقب في القدم المفلطحة المرنة المالمة في المرضي غي الناضج التقييم اإلكلينيكي

 : المشرفون 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  احة العظامر ج بقسممتفرغ اذ أست      بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  جراحة العظام بقسم أستاذ مساعد      ياسر سعد الدين حنوتـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظام  بقسم مدرس      سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 
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 ماجستير جراحة العظام      محمود كمال حسن ايفيط/ ييي 2

 :  الرسالة موضوع
 في التثبيت النخاعي في عالج كسور عظام الساعد في األطفال نر ومسامير نانسيمقارنة بين اسالك كيرش

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ام ــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظ بقسماذ أست      محمود محمد هدهودـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظام  بقسمأستاذ مساعد       يمهشام فتحي غنـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظام  بقسممدرس       هاني السيد عبد الجوادـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام      رمزي منير عبد العظيمط/ ييي 3
 :  الرسالة موضوع

 تشابكي باستبدال المسمار بأخر أو لضافة شريحة عالج كسور عظام الفخذ الغير ملتئمة المثبتة بمسمار نخاعي
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــام جراحة العظـــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست      محمود محمد هدهودـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظام  بقسممدرس     عمرو عبد المرضي قنديلـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام     في أبو المجد ف حي مفطط/ ييي 4
 :  الرسالة موضوع

 العالقة بين النتائج الوظيفية والتصوير اإلشعاعي بعد الستبدال الكلي لمفصل الركبة
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــام  قسمورئيس اذ أست      السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظام  بقسم أستاذ مساعد     عادل لبراهيم الصعيديـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظام  بقسممدرس     هاني السيد عبد الجوادـ   د/ 

 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير      نيفين محمود فؤاد السعيد ط/ ييي 5
 :  الرسالة موضوع

 والريثروبيوتين في مرضي التليف الكبدي مع فقر الدم 15مستوي عامل النمو التمايزي 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيب ـــــــــــــــــــــــــبكلية الط باثولوجيا اإلكلينيكيةال قسمباذ أست      محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــب ـــــــــــــــــــــبكلية الطالباطنة العامة  ورئيس قسماذ أست    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسمستاذ مساعد أ      نهلة فكري عثمانـ   د/ 

 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية        مي وحيد جابرط/ ييي 6
 :  الرسالة موضوع

 في التهاب اللفافة األخمصية 62تقدير سي دي 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطـــــــــــــــــــــــــب ا اإلكلينيكية الباثولوجي بقسماذ أست      ليلي محمود منتصرـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية  بقسمأستاذ مساعد       محمد أحمد حلوةـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيجامعبكلية الطب جراحة العظام  بقسممدرس     عمرو عبد المرضي قنديلـ   د/ 

 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية     ففوة فكري علي الشوربجي ط/ ييي 7
 :  الرسالة موضوع
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 تقييم مستوي الفاسبين في مصل الدم مع حدة مرض الشريان التاجي
 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطـــــــــــــــــــــــــب الباثولوجيا اإلكلينيكية  بقسماذ أست      تصرليلي محمود منـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية  بقسمأستاذ مساعد      داليا حسني أبو العالـ   د/ 
 ةـــــيالمنوفبكلية طب  أمراض القلب واألوعية الدموية بقسممساعد  أستاذ     ريحاب لبراهيم ياسينـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية       أحمد عبد الفتا  السيدط/ ييي 8
 :  الرسالة موضوع

عالجهم  لقلب عندلة العضالصفائح الدموية للخاليا الليمفاوية وعالقتها بتدفق الدم بالشرايين التاجية لمرضي اإلحتشاء الحاد نسبة 
  بالقسطرة التداخلية للشرايين التاجية

 المشرفون : 
 ةــجامعة المنوفيبكلية الطــــــب ورئيس قسم القلب واألوعية الدموية اذ أست      هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــفيالمنو القلب واألوعية الدموية بكلية طـب  أمراض أستاذ مساعد     غادة محمود سلطان ـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية       أحمد شوقي علي حسن ط/ ييي 9
 :  الرسالة موضوع

 انصباب غشاء التاموربعد عملية تغيير الصمام الميترالي مقارنة بما بعد عملية تغيير الصمام األورطي
 المشرفون : 

 ةــجامعة المنوفيالطــــــب  بكلية ةـــــــــــــــــواألوعية الدموي القلبأمراض اذ أست      عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيالقلب واألوعية الدموية بكلية طـب  أستاذ مساعد أمراض     غادة محمود سلطان ـ   د/ 

 واألوعية الدمويةماجستير أمراض القلب        كريم فتحي آدم ط/ ييي 10
 :  الرسالة موضوع

 باستخدام تقنية التتبع الرقطيتقييم ديناميكية جذر األبهر األورطي في مرضي فرط ضغط الدم المرتفع 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيالقلب واألوعية الدموية بكلية طـب  أستاذ مساعد أمراض      محمود كامل أحمد ـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيالقلب واألوعية الدموية بكلية طـب  أمراض زميل بقسم      وسام الدين حداد الشافعيد/  ـ

 التوليد وأمراض النساء  ماجستير     إيمان حمدي عبد الغني ط/ ييي 11
 :  الرسالة موضوع

 ي تعليمي ثالثي الرعاية مستشففي دراسة تحليلية لنتائج األمهات والمواليد الجدد 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طـب  بقسم التوليد وأمراض النساءأستاذ مساعد        طارق محمد سيدـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعة طـب البكلية  بقسم التوليد وأمراض النساء مدرس       أحمد محمد نوفل ـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء        فرج سالمة هبةـ د/ 
 النساءالتوليد وأمراض ماجستير      نهي مختار طاهر الشيس ط/ ييي 12

 :  الرسالة موضوع
 عن طريق العجان  ة الموجات فوق الصوتيةالتنبا بنوع الولدة في السيدات الحوامل ألول مرة بواسط

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعة طـب البكلية  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء    محمد محمود فهميد/ أ.ـ 
 ةــــالمنوفيجامعة بكلية الطـب  بقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ مساعد     عالء الدين فتح هللا الحلبيد/  ـ 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  بقسم التوليد وأمراض النساء مدرس     هيثم أبو علي حمزةـ  د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     لبراهيم علي سيف النصرـ  د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء     محمد فال  سليم محمد ط/  ييي13
 :  الرسالة موضوع

 دور دللت الدوبلر للشريان الرحمي   تقييم نز  ما حول الياس
 المشرفون : 

 ةــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  قسم التوليد وأمراض النساءورئيس أستاذ     أيمن عبد القادر شبانةـ أ.د/ 
 ةــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء     محمد عبد هللا رزق د/  ـ  
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     محمدداليا لبراهيم د/  ـ  

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  األشعة التشخيصيةمدرس بقسم      شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هاجر عبد الشافي عبد الفتا  يوسصط/ ييي 14

 :  الرسالة موضوع
دة يز الوللم يسبق لهن الولدة بعد تحف مقارنة بين اإلحداث المبكر والمتأخر لثقب في الغشاء األمنيوسي في السيدات الالتي

 بالميزوبرستول عن طريق المهبل 
 المشرفون : 

 ةــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء    أيمن عبد القادر شبانةـ أ.د/ 
 ةــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  لنساءأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض ا     عالء الدين فتح هللا الحلبيـ  د/ 
 ةــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء    نبيه لبراهيم الخوليـ  د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء    محمد السباعي عنترـ  د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء     أميلي ميشيل فهميط/ ييي 15
 :  الرسالة موضوع

 قيصريةلدة الالندية الناتجة عن الو  األشعة بالصبغة على الرحم والبواق في تقييم استخدام السونار المهبلي في مقابل استخدام
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  اض النساءأستاذ بقسم التوليد وأمر      محمد سالمة جادـ أ.د/ 
 ةــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء   عالء الدين عبد الفتاح الحلبيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيمعة طـب جاالبكلية  بقسم التوليد وأمراض النساء مدرس    محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء     أسماء نبوي  سطويسيط/ ييي 16
 :  الرسالة موضوع

 تحري وجود عدوي الجرثومة المهبلية قبل وبعد تركيب اللولب الرحمي
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  لنساءأستاذ بقسم التوليد وأمراض ا    أحمد نبيل عبد الحميدـ أ.د/ 
 ةـــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء     طارق محمد سيدـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  الميكروبيولوجيا الطبيةمدرس بقسم     ليمان حسني محمد سالمـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   عمرو محمد فتحي الفرماوي سعدط/ ييي 17
 :  الرسالة موضوع

 األلبيومين المعدل من نقص التروية بمصل األطفال الذين يعانون من نوبات الصرع
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  ــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــ     أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــةأستاذ بقسم     مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مدرس   نهلة محمد سعيد عبد الهاديـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال    شيماء فتحي نبوي داودط/ ييي 18
 :  الرسالة موضوع

 م الماشرات الوراثية الرابطة بين التحكم في السكري لدي األمهات ورضيعه
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  طب األطفالبقسم مساعد أستاذ     نجالء فتحي برسيمد/   ـ 

 ةــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  التوليد وأمراض النساءبقسم  أستاذ مساعد     رجب محمد داودـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال    منار عيد عبد الحميد عراقيط/ ييي 19

 :  الرسالة موضوع
 دارس البتدائية الذين يعيشون في منطقة بنهامعدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال الم

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    على محمد الشافعي ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  األطفال أستاذ مساعد بقسم طب    داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  مدرس بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    زين عبد اللطيف عمرـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  س بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدر      وائل عباس بحبحـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   إسماعيل عبد الهادي عبد الحميدط/ ييي 20
 :  الرسالة موضوع

 دراسة لبعض العوامل المصاحبة لليرقان الوليدي المطول
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     مها عاطف محمد توفيقـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ مساعد بقسم طب األطفال    داليا منير الالهونيـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    إيمان سيص النفر عبد الستارط/ ييي 21
 :  الرسالة موضوع

 لمقولة رانيبيزوماب داخل الجمس الزجاجي للعين في عالج اإلرتشاح السكري  مقارنة بين تأثير حقن مادة أفليبير سيبت ومادة
 الشبكية .

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين    سيد أحمدخالد الغنيمي ـ د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  مدرس بقسم طب وجراحة العــــــــــــــــــــــــــــين     أحمد لبراهيم بسيونيـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   إيمان أحمد موسي حسام الدينط/ ييي 22

 :  الرسالة موضوع
ن لناتج عادراسة مقارنة بين الليزر الضوئي الباري للشبكية مقابل بروموفيناك الموضعي في عالج لرتشاح مقولة العين الباري 

 لعتالل الشبكية السكرية
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  نــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العي  عبد الخالق لبراهيم السعدنيد/ أ.ـ 
 ةـــفيالمنو طـب جامعة البكلية  ـــينــــــبقسم طب وجراحة العــــــ أستاذ مساعد    سامح محمد الجوهري د/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين     إسالم فكري فايز محمدط/ ييي 23
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 :  الرسالة موضوع
 تقييم مدي تأثير الليزك السطحي على شفافية سطح القرنية باستخدام تقنية الليزر المخترق للخاليا الطالئية 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين     أمين فيصل اللقوةـ د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  ــــــــينـــــــــــــجراحة العمدرس بقسم طب و      نرمين محمود بدوي ـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين     مروة على السعيد ال ازط/ ييي 24

 :  الرسالة موضوع
 استخدام قطرة النيبافيناك لمنع ارتشاح الماقول بعد عمليات الميا  البيضاء

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين     صل اللقوةأمين فيـ د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  مدرس بقسم طب وجراحة العــــــــــــــــــــــــــــين     نرمين محمود بدوي ـ د/ 
 طب وجراحة العين ماجستير   غادة محمود السيد عطاط/ ييي 25

 :  الرسالة موضوع
 تقييم استخدام ليزر األرجون في عالج تقرحات القرنية المستعصية

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  ـــــــنـــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العي   عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
 ةفيـــالمنو طـب جامعة البكلية  ــــــينــأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العـــــــ    محمد وجدي فريدفريد ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  ــينــــــــــــــــــــمدرس بقسم طب وجراحة الع    محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     أماني فوزي يوسص حمادط/ ييي 26
 :  الرسالة موضوع

 في الصدفية 2دور البروكينستين 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 
 ةــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  جلدية والتناسليةاألمراض المدرس بقسم      وفاء أحمد شحاتهـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم     أسماء شمس الدين محمدـ   د/ 

 ألمراض الجلدية والتناسليةاماجستير      أميرة محمد عامرط/ ييي 27
 :  الرسالة موضوع

 للكلوستيرين في الصلع الوراثيالدور المحتمل 
 المشرفون : 

 ةـــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  والتناسلية األمراض الجلدية أستاذ مساعد     عال أحمد بكري ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة البكلية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــةالكيمياء الحيويــــمدرس بقسم     شيماء الشافعي سليمانـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     سارة وجيه فديق الجنديط/ ييي 28
 :  الرسالة موضوع

 في مرض البهاق 20دراسة هستوكيميائية مناعية للكروكس 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     سليط ليمان عبد الفتاحـ أ.د/ 
 ةـــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  والتناسليةاألمراض الجلدية أستاذ مساعد      عال أحمد بكري ـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  ــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيــــــــــــــــــــــبقسم  أستاذ     رحاب منير سمكةد/ أ. ـ
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 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير      مي عزت قاسم أحمدط/ ييي 29
 :  الرسالة موضوع

 تقييم فيروس الورم الحليمي البشري في الزوائد الجلدية
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     مصطفي حجاج ماجدةـ أ.د/ 
 ةـــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  والتناسليةاألمراض الجلدية أستاذ مساعد     عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  الطبيةميكروبيولوجيا البقسم  مدرس   شيماء عبد الستار العسكري د/   ـ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير      مروة أحمد محيسنط/ ييي 30

 :  الرسالة موضوع
 تعدد الشكل الجيني للمستقبل الكبدي لكس ألفا في مرضي البهاق

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طـب  الجلدية والتناسليةاألمراض قسم ورئيس أستاذ      عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةمدرس بقسم      وفاء أحمد شحاتهـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفية بكلية الطـب جامع أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيويـــــــــة    رانيا محمد عزمي الشاذلىـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير      نانسي محمد فايزط/ ييي 31
 :  الرسالة موضوع

 في الندبات الغير طبيعية 20مناعية للكروكس دراسة هستوكيميائية 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ليمان عبد الفتاح سليطـ أ.د/ 
 ةـــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  والتناسليةاألمراض الجلدية أستاذ مساعد      عال أحمد بكري ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم      رحاب منير سمكةـ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    أحمد ماهر ال سطويسيط/ ييي 32
 :  الرسالة موضوع

 ( وتقييم رانسون في تقييم التهاب البنكرياس الحاد II مقارنة بين )أباتشي ـ
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة الأستاذ بقسم     بدر محمد ليثي أحمدـ أ.د/ 
 ةـــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس    محمد نزيه شاكر نصارـ   د/ 

 الجراحة العامةماجستير      محمد سعيد أبو غنيمةط/ ييي 33
 :  الرسالة موضوع

 ستشفي(بالمنظار بعد حالت اإللتهاب الحاد الحضوي بالبنكرياس )قبل مغادرة المريض للم للمرارةنتائج اإلستئصال المبكر 
 المشرفون : 

 ةـــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  ـــــــــــــــــةــــــــالجراحة العامــــبقسم أستاذ مساعد     أحمد صبري الجمالـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم  مدرس    محمد عبد الجليل البلشيد/   ـ 

 مةماجستير الجراحة العا    تامر حسين منفور ال ازط/ ييي 34
 :  الرسالة موضوع
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لرخوة األنسجة اتقييم استخدام السدائل الجلدية للشرايين الثاقبة المتفرعة من الشرايين المشطية الظهرية لليد في لصالح لصابات 
 لليد والصابع 

 
 المشرفون : 

 ةـــــــالمنوفيالطـب جامعة بكلية  جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــروق أستاذ بقسم     شوقي شاكر محمد جادـ أ.د/ 
 المنوفيةبكليةالطـب جامعة  جراحة التجميل والحـروق أستاذ ورئيس قسم    طارق فااد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  التجميل والحروق جراحة مدرس بقسم     مدحت سامي على حسنـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    سن الشرقاوي محمد حسين حط/ ييي 35
 :  الرسالة موضوع

 ذري ثدي الجالغراء الجراحي بالفيبرين مقابل العالج بالتصلب الموضعي بالتتراسيكلين لمنع تكون الورم المصلي بعد استئصال ال
 المشرفون : 

 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة العامـــــــــأستاذ ورئيس قسم ال   أشر  عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 
 ةـــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم     أحمد صبري الجمالـ   د/ 

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة    مي عبد الفمد عبد الفمدط/ ييي 36
 :  الةالرس موضوع

 العالقة بين وظيفة الغدة الدرقية والحالة الغذائية في مرضي الفشل الكلوي الخاضعين لجلسات الستصفاء الدموي 
 المشرفون : 

 المنوفيةطـب جامعة بكلية ال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــةـــــــــــــــــــــــــــــقسم الباطنـبأستاذ      محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ــــــــــــــــةــــــالعامــــــــــــ قسم الباطنــــــةلأستاذ مساعد    شهاب الدينعبد المحسن وليد ـ   د/ 

 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ــــــــــــــــــــةالعامــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــةـــــــقسم الباطنب مدرس    شيماء كمال الدين زويند/   ـ 
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة     خالد محمد السيدط/ ييي 37

 :  الرسالة موضوع
 دور األستيوبونتين كدليل محتمل في تسخيص سرطان الخاليا الكبدية

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــةــــقسم الباطنــــــــــبأستاذ     ليهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـةــــــــــــــــــــــــقسم الباطنـــــب مدرس   أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 

 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بمدرس      ريم محسن الخولي /ـ   د
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة     سمة عبد الكريم عبد المنعمط/ ييي 38

 :  الرسالة موضوع
 المحور العضلي ـ العظمي في الصحة والمرض

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــة    صبري عبد هللا شعيبأ.د/  ـ

 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ـــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــالعامــــــــــــــــــ مدرس بقسم الباطنــــــة    عماد محمد الشبينيـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم     ليناس صبحي زهرانـ   د/ 

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة    أحمد حسن محمد حسنط/ ييي 39
 :  لرسالةا موضوع

 ييتين في مرضي الستصفاء الدموي المزمنالذكري وضعف الستجابة للعوامل المنبهه لريثروبو  قصور القندية 
 المشرفون : 
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 المنوفيةطـب جامعة بكلية ال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــة    حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ـــــــــــــــــــــــةــــــــــالعام بقسم الباطنــــــة أستاذ مساعد    محمود محمد عبد العزيزـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    خالد محمد على أمينـ   د/ 

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة    رشوان نفحي أمين رشوانط/ ييي 40
 :  الرسالة موضوع

 األديبونيكتين : الجزب الحسن من المنشأ السيئ
 المشرفون : 

 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  لعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا أستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــة     محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد لقسم الباطنــــــة   وليد عبد المحسن شهاب الدينـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامـ     مي أشر  كاملـ   د/ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة    سالم دأحمد أشرف السيط/ ييي 41
 :  الرسالة موضوع

رية في الجي في عملية الولدة القيصكايين عالي الكثافة وعقار الديكسميديتوميدين كمكمل عجرعة منخفضة من عقار البوبيفا
 دراسة عشوائية محكمة 

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــــزة     ممدوح السيد لطفيـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة     صفاء محمد هاللـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــزة   سلطانعبد الرحمن وسام الدين ـ   د/ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة    شريص رزق عبد الفتا ط/ ييي 42
 :  الرسالة موضوع

 ية ودورها في عالج الفشل الكلوي الحاد لمرضي الحالت الحرجة تأثير المحاليل الوريد
 المشرفون : 

 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركــزة     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  ـــزةمدرس بقسم التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــ    حاتم بهجت أبو الوفاـ   د/ 

 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير      شيماء محمد حافظط/ ييي 43
 :  الرسالة موضوع

 ( متعدد الشكل الجيني وخطر اإلصابة بمرض الزهايمر  4العالقة بين أبو ليبوبروتين )لي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  جيا اإلكلينيكيةأستاذ ورئيس قسم الباثولو      روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 ةــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيةب مساعدأستاذ     داليا حسني أبو العالد/   ـ 
 ةــــــــــــالمنوفيجامعة  بكلية الطـب ةــــــــــــــــــــــــقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيب مدرس     ثريا أحمد عمرد/   ـ 

 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي     مي عاشور على شلبيط/ ييي 44
 :  الرسالة موضوع

 العالج الدوائي للمصابين باضطراب فرط النشاط وتشتت النتبا  )دراسة سريرية ونفسية وبيولوجية وعالجية(
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طـب  أستاذ ورئيس قسم األمراض العصبية والنفسية    لمياء جمال الدين الحمراوي ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  زميل بقسم األمراض العصبية والنفسية    محمد صالح عبد الشافيـ   د/ 

 درن ماجستير األمراض الفدرية والت     آالء فوزي العفيفيط/ ييي 45
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 :  الرسالة موضوع
 في مرضي السدة الرئوية المزمنة "بود"دراسة العالقة بين نتائج الموجات فوق الصوتية على القلب وماشر 

 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن     أسامة فهيم منصورـ أ.د/ 
 ةــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرن     هيم المحالوي لبراهيم لبرا ـ   د/ 
 ةــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد األمراض الصدرية والتدرن     مها يوسف الحفناوي ـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيكلية طـب ب مدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية     مراد بشاي ميناـ   د/ 

 ماجستير ال اثولوجيا     شيماء هاني أحمدط/ ييي 46
 :  الرسالة موضوع

 دراسة هستوكيميائية مناعية .، دور الخاليا الليمفاوية المصاحبة للورم في سرطان الخاليا الكبدية 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  قسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ ب     أسماء جابر عبد ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     هالة سعيد الربعيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     نانيس شوقي هولهـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيجامعة  بمعهد الكبد القومي مدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    مرفت محمود سلطانـ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيفية      إبراهيم أحمد ديابط/ ييي 47
 :  الرسالة موضوع

الت مائي لحدراسة مقارنة بين التصوير المقطعي مخروطي الشعاع باستخدام زراع سي واألشعة الشريانية التداخلية في الحقن الكي
 األورام السرطانية في الكبد

 رفون : المش
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــة     هالة حافظ محمدـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة مدرس    شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 دكتوراه األشعة التشخيفية     دعاء محمد حسنيي أحمدط/ ييي 48
 :  الرسالة موضوع

 دور الحقن بواسطة استخدام األشعة في عالج لصابات الكفة المدورة للكتف
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــة    محمد رمضان الخوليـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة    محمد كامل عبد المجيدـ   د/ 
 ةــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  لمدرس بقسم الطب الطبيعي والتأهيــــــــــــــــــ    ليمان على عبد هللا علىـ   د/ 

  األمراض العفبيةدكتوراه      محمد السعيد الشينط/ ييي 49
 :  الرسالة موضوع

 انيكيالطة ميكدور الدلئل اإلكلينيكية واألشعاعية في التنبا بمآل السكتة الدماغية الحتشائية الحادة بعد العالج بازالة الج
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية     علوان محمد عزتـ أ.د/ 
 اإلسكندريــــــــةطـب بكلية  أستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية    أسامة ياسين منصورـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفيطـب بكلية  بقسم األمراض العصبية والنفسيةمساعد أستاذ     مصطفي صالح مليكد/   ـ 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم      هنادي محمد الفقيط/ ييي 50
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 :  الرسالة موضوع
 في تشخيص وتوقع حدوث المضاعفات الرئوية في مرضي اإلصابات الصدرية الشديدة 16دور بروتين الخاليا المعجر  رقم 

 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــزة    أحمد عبد الراو  متولي /ـ أ.د
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  زةــــــالتخدير والعناية المركمساعد أستاذ      نجوي محمد ضحاـ   د/ 
 ةــــــــالمنوفياإلكلينيكية بكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــا     وليد محمد فتحيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــزة   وسام الدين عبد الرحمن سلطانـ   د/ 

 والمناعةالميكروبيولوجيا الطبية  دكتوراه    مقفودإسراء السيد عبد الط/ ييي 51
 :  الرسالة موضوع

معة فيات جاتحديد النماط الجينية للضراوة الخصائص الظاهرية لمقاومة المضادات الحيوية لمعزولت الكلبسيال الهوائية بمستش
 المنوفية 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  لوجيا الطبيــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الميكروبيو     نيرة عبد العزيز عيسيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبيــــــــــــــــــة    ناهد عبد الغني الراجحيـ أ.د/ 
 ةــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  بيولوجيا الطبيــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الميكرو    أسماء محمد محمد البرلسيـ   د/ 

 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    رضوي حسين عبد الستارط/ ييي 52
 :  الرسالة موضوع

لة للمريض كوسي rs 37615483في الدم والختال  الجيني في عامل فوكس بي  +CD4+CD25+FOXP-3دور خاليا 
 للتنبا بحدوث رفض خلوي للكبد بعد الخضوع لعملية زراعة الكبد .

 المشرفون : 
 ةـيالمنوفبكلية الطـب جامعة  ـــــــةالميكروبيولوجيا الطبيقسم ورئيس أستاذ     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 ةـــــالمنوفيجامعة بمعهد الكبد القومي  أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ليناس محمد غنيمـ أ.د/ 
 ةــــــــالمنوفيالطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية  أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     أمل فتح هللا مقلدـ أ.د/ 

 ةــيالمنوفجامعة الكبد القومي بمعهد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية مدرس    سماح محمد عوضد/   ـ 
 ةــــــــالمنوفيطب الكـــــــــــــــــــــــــــبد بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جامعة  زميل    لطباخمحمد أحمد اـ   د/ 

 دكتوراه األمراض النفسية      هند رضا السيد عمارةط/ ييي 53
 :  الرسالة موضوع

دراسة  عالج مدمني الترامادول والهيروين هل تختلف عن خطط العالج األخري ؟زرع كبسولة نالتريكسون )مضاد لالفيونات( في 
 في عينة من المجتمع المصري 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــالمنوفيطـب بكلية  قسم األمراض العصبية والنفسيةورئيس أستاذ     لمياء جمال الدين الحمراوي ـ أ.د/ 
 ةــــــــالمنوفياإلكلينيكية بكلية الطـب جامعة  ذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــاأستا    عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 
 بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــــــــــــــة األشعة التشخيصيةبقسم  مدرس    ممد محمد الحسينيـ   د/ 

 دكتوراه الهستولوجيا     شيماء عبد الجواد السيدط/ ييي 54
 :  الرسالة موضوع

 نيا البالغةازير غيدراسة مقارنة للتأثير الوقائي المحتمل لحب الرشاد مقابل التيرايباراتيد على هشاشة العظام المستحثة في ذكور خن
 المشرفون : 
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 ةــــــــــــــــالمنوفيطـب جامعة بكلية ال أستاذ ورئيس قسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     مها السيد سليمانـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــا    هالة محمد الحرون ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــامدرس بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    منى عبد المولي سليمانـ   د/ 

 دكتوراه طب الحاالت الحرجة     محمد فتحي عبد العزيز عطيةط/ ييي 55
 :  الرسالة موضوع

 ادة ية الحتاجدراسة الرتباط بين نسبة الالكتات الشرياني والحالة السريرية وصورة الشرايين القلبية لمريض ضيق الشرايين ال
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــزة    خالد موسي أبو العينينـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ مساعد التخدير والعناية المركــــــزة     ياسر لبراهيم فتحيـ   د/ 

 ةـــــالمنوفيطـب بكلية  أمراض القلب واألوعية الدمويةبقسم مساعد أستاذ      أحمد محمد عمارةد/   ـ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــزة    أسماء لسماعيل سالمةـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    زينب عبد العزيز القاسميـ   د/ 

 دكتوراه طب المناطق الحارة وفحتها    شيرين عبد العزيز بيومي القشاشط/ ييي 56
 :  الرسالة موضوع

 دراسة المقارنة بين الفيبروسكان ومستوي الريسيستين في مرضي الكبد الدهني الغير كحولي
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  أستاذ ورئيس قسم األمراض المتوطنـــــــة    عاطف أبو السعود على /ـ أ.د
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  قسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس ب    محسن محمد الخياطـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم     او  داوودأشر  عبد الر ـ   د/ 

 دكتوراه طب المناطق الحارة وفحتها      أماني ع اس عامرط/ ييي 57
 :  الرسالة موضوع

رضي مرب في مغير نافذة للتنبا بدوالي ال كادا ة دور ديناميكية الوريد البابي باستخدام الدوبلر الملون بالموجات الفوق صوتي
 التليف الكبدي
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــقسم األمراض المتوطنـبأستاذ     محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم األمراضمدرس ب    مامنة سعيد الحاموليـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطـب جامعة  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــةبقسم  مدرس    محمد كامل عبد المجيدـ   د/ 

  جراحة التجميل والحروق  دكتوراه     محمد نعيم عبد الحميدط/ ييي 58
 :  الرسالة موضوع

 تحسين النتائج لجراحات شد البطن بعد فقدان الوزن الشديد
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيبكليةالطـب جامعة  جراحة التجميل والحروق أستاذ ورئيس قسم    طارق فااد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيبكلية الطـب جامعة  روق ـــــــــــــــــــــجميل والحجراحة التمدرس بقسم     أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 
 ةـالمنوفيبكلية الطـب جامعة  روق ـــــــــــــــــــــجراحة التجميل والحمدرس بقسم     أحمد فرجاني صابرـ   د/ 

 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة      محمد فوزي عبد الفتا ط/ ييي 59
 :  الرسالة موضوع

 الخاليا المتعادلة للمفاويات للتنبا بعاقبة تعفن الدمنسبة 
 المشرفون : 
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 ةـالمنوفيبكلية الطـب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 الزقازيـقبكلية الطـب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب    أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 
 لمنوفيةابكلية الطـب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم     عماد محمد الشبينيـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطـب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم     ليناس صبحي زهرانـ   د/ 

 

 عاشرا : ما يستجد من أعمال :
 135/3/11/7201موضوع رقم ال

ني األول والثيا الموافقية عليى قبيول األعيذار المرضيية المتحانيات اليدور بشـأنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشيئون التعلييم والطيالب 
 . 2016/2017للعام الجامعي ل عض طالب الفرقة الخامسة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  على النحو التالي : قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 عدد األعذار المواد المراد ت جيلها اسم الطالب م
 الرابع الباطنة  سالم أحمد عباس الشيخل 1
 الرابع الباطنة محمد هشام عبد الرازق عبد المحسن 2
 األول الباطنة  أحمد عبد الخالق فرج عبدالمقصود 3
 الثاني الباطنة  أسماء محمد فاروق أبو حشيش 4
 الرابع الباطنة الوليد خاليد جودة قابيل 5
 الرابع الباطنة ـــــ األطفال أيمن جالل عبد الفتاح الشوربجي 6
 السادس األطفال باهر يحي لبيب القاضي 7
 الثالث األطفال بسنت نشأت محمد النحتة 8
 الرابع الباطنة ــــ األطفال بشار محمود عمر شعبي 9

 األول الباطنة   حبيبة أشر  محمود أحمد 10
 األول الباطنة  دينا كمال عبد  يوسف بدر 11
 الثاني الباطنة ح عبد هللا البياعسعاد نجا 12
 األول األطفال عمرو ياسر سعيد فهيم نصار 13
 الرابع األطفال محمد عماد الدين محمد أبو الحسن 14
 الثالث األطفال مراد سمير محمد سالمة 15
 الرابع الباطنة ــــ األطفال منة هللا ممدوح السيد المنوفي 16
 الثاني الباطنة  بنهال يسري السيد عبد الوها 17
 الرابع األطفال عمرو أحمد مهدي التهامي 18
 الثاني األطفال ابتهال فتحي محمد الدقن 19
 سابعال األطفال بسمة عادل محمد أحمد خليل 20
 الثالث األطفال مصطفي محمد مصطفي السيسي 21
 السادس الباطنة ـــ األطفال  )دور أول وثان( أنس أحمد محروس جلبط 22
 235/3/11/7201موضوع رقم ال

ورئيس تاذ أسترشيح أ.د/هالة محفوظ بدران الموافقة على  ـ بشأن رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويةأ.د/  عرض خطاب
 . 2017/2018قسم لجائزة خليفة التربوية الدولية في دورتها الحادية عشر  للعام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة .الموافقة 
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لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجيدول األعميال الييوم في علن السييد األسيتاذ اليدكتور/ أحميد  وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحميد على جمال الدين

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  الونيس بحيرىعصام عبد أ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 


