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 أمانة المجالس واللجان       

 

 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1028/1029" للعام الجامعي الخامسة" الجلسة 

  21/2/9102الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي الجلسة الخامسةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  81/8/0282وافق الم األحديوم 

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

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

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
  المركـــزة رئيس قسم التخدير والعناية       ـ أ.د/حاتم أمين عطا هللا

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 
   األمراض المتوطنــــــــة رئيس قسم     ـ أ.د/عاطف أبو السعود علي

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة     موسيوالء فريد عبد العزيز  أ.د/ ـ

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 
 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

 ـةــاإلكلينيكي رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة
 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواويد/ أ.ـ 

 يليــــات قسم الطف رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
  الجراحة العامة قسمرئيس       حاتم محمود سلطاند/ أ. ـ

 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم       هشام ضياء عبدالرازقـ أ.د/ 

 ئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــلر      ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ      هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
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 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     مصطفي القباني رشا علىـ أ.د/ 
 رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ـ   د/ رفيق فكري برسيم  
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 

   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار
 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/

    أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 
  م الطفيليــــاتأستاذ بقس     نادية صالح النحاس ـ أ.د/

   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     لرازق توفيقإيمان عبد اـ أ.د/ 
  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 
 حـــروقستاذ بقسم جراحة التجميل والأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد

    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام      أيمن محمد محمود عبيد ـ أ.د/
  م جراحة المخ واألعصابأستاذ بقس     ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر

 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد
 ع ـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة     ن زناتيعزة وجيه أميـ أ.د/ 
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم
 قسم جراحة العظاممتفرغ بأستاذ      بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم طب األطفالأستاذ      علي محمد الشافعيـ أ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 سم األمراض المتوطنةأستاذ بق    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

 األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة       ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 .  بالمستشفيات الجامعية 

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    د/ رانيا محمد عزمي الشاذليــ  
 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة    ل قابل ـ  د/ عبد المجيد حسن كما

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     ـ  د/ وائل جابر السيد الدماطي
 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم      ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 
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  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ   د/
  

 * وحضر كل من اإلنابة أ.د/ رئيس القسم :
  قسم األمراض الصدرية والتدرنب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح  رغ بقسم طب األســــرةأستاذ متف ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي أستاذ بقسم طب األطفال ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة  لبتانونيـ أ.د/ أيمن أحمد ا أستاذ بقسم الفسيولوجيا جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 

     أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلىاإلكلينيكيـــــــة   أستاذ بقسم الباثولوجيا ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 
 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة    ن أحمد ندا ـ أ.د/ حسي   مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد

 
عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 ميالد المجيد .بعيد ال نلميالدي الجديد  واألخوة المسحييهنأ سيادته السادة الحضور بالعام ا*

جنة قطاع العلوم األساسية بالمجلس ل* ورحب سيادته أ.د/ معوض محمد الخولي رئيس الجامعة السابق ورئيس 
 . األعلي للجامعات
ت العليا والبحوث سيادته أ.د/ أحمد فرج القاصد أستاذ بقسم الجراحة العامة ونائب رئيس الجامعة للدراسا* وهنأ 

 لتجديد تعيين سيادته .
   . ه* نعي أ.د/ حاتم محمود سلطان رئيس قسم الجراحة العامة لوفاة شقيق

 . 0281كلية عن شهر ديسمبر  ال*تم عرض تقرير عن أداء 
 

 على النحو التالي :في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *
 

 أوال : المصادقات :
 979/5/2/9102 وضوع رقمالم

 الموافــق األحــدوالمنعقــدة يــوم  1028/1029 يللعــام الجــامع" الرابعــةالمصــادقة علــى محضــر اجتمــاع مجلــس الكليــة " الجلســة 
حتـــــــى  573/4/21/1028 والمتضـــــــمنة القـــــــرارات مـــــــن  21/21/1028والممتـــــــدة حتـــــــى يـــــــوم األحـــــــد الموافـــــــق  9/21/1028

478/4/21/1028 . 
 : ـرارـالقــ

 دقةالمصا
 980/5/2/9102 الموضوع رقم

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

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

ن والحنجرة بالكلية إلـى هـونك كـونك بجمهوريـة الصـين لحضـور مـ تمر األستاذ بقسم األنف واألذ أحمد عبد المنعم رجب د/ أ.ــ 8
 على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور الم تمر . 1029يناير  17حتى  11األنف واألذن والحنجرة في الفترة من 

ي بالهنـد لحضـور المـ تمر األستاذ بقسم جراحة المـخ واألعصـاب بالكليـة إلـى جواهـاتحسام عبد الحكيم النعماني د/ أ.ــ 0
علـى نفقتـه الخاصـة حيـث  1029مـارس  10فبرايـر حتـى  18السنوي الثامن للجمعية الهندية لجراحـي األعصـاب  فـي الفتـرة مـن 

 يوجد لسيادته دعوة لحضور الم تمر .
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ظبـي بدولـة العربيـة المتحـدة األستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بالكليـة إلـى أبـو  عماد فهيم عبد الحليم د/ أ.ــ 1
علـى نفقـة الجامعـة وبـدون  1029ينـاير  29حتـى  27لحضور م تمر الصحة الدولي الثالث عشـر لطـب األطفـال فـي الفتـرة مـن 

 رسم إشتراك وسوف تتولي الجهة المنظمة تسديد رسم اإلشتراك حيث يوجد لسيادته بحث مقبول بالم تمر .
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 982/5/2/9102 وع رقمالموض

 الثالثاءوالمنعقدة يوم  1028/1029" للعام الجامعي الثالثة  " الجلسةالدراسات العليالجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 3/21/1028الموافق 

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 981/5/2/9102 الموضوع رقم

" للعــــام الجــــامعي  ألولــــيا " الجلســــةمــــة المجتمــــع وتنميــــة البيئــــة شــــئون خدلجنــــة إحاطــــة المجلــــس علمــــا بمحضــــر اجتمــــاع 
  . 15/21/1028الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  1028/1029
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 981/5/2/9102 الموضوع رقم

 األحـدوالمنعقدة يـوم  1028/1029" للعام الجامعي  الرابعة" الجلسة  لجنة القيم والمباديإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 50/21/1028الموافق 

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 989/5/2/9102 الموضوع رقم

والمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الرابعــة  " الجلســةالعالقــات الثقافيــةلجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 1/2/1029الموافق  األحد
 : ـرارـالقــ

 مجلس علماإحاطة ال
 985/5/2/9102 الموضوع رقم

 الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الرابعــة  " الجلســةالمكتبــات لجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 8/2/1029الموافق 

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 984/5/2/9102 الموضوع رقم

والمنعقـدة  1028/1029" للعـام الجـامعي الرابعـة  " الجلسـةشـئون التعلـيم والطـالب  لجنـةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 25/2/1029الموافق  األحديوم 
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :

 987/5/2/9102 الموضوع رقم

تعديل تشكيل لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة  ـ بشأنية البيئة مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنم 
 على النحو التالي :

 رئيسا     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   /محمود عبد العزيز قورةـ أ.د8
 عضوا       رئيس قسم طب األطفال   ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي0
 عضوا     رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع   ح محروسـ أ.د/ أميمة أبو الفت1
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 عضوا       رئيس قسم طب األسرة   ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين4
 عضوا       أستاذ بقسم الجراحة العامة  ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي5
 عضوا      أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي    محمد أبو الفتوح السيدـ أ.د/ 6
 عضوا  بقسم الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ مساعد   زينب عبد العزيز قاسميـ   د/ 7
 إداري عضوا            أخصائي ثاني بمكتب وكيل الكلية   ـ السيد/ ناجي عبد السميع محمد مدين1
   عضو إداري    بمكتب وكيل الكلية           وفاء صالح المزين /ةـ السيد2
 : ـرارــالقـ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 

 ثالثا : موضوعات أخري  :
 988/5/2/9102 الموضوع رقم

: االرتبـاط مـن وحـدة البحـوث العلميـة  12/80/0281قـرار لجنـة المختبـرات بتـاري   بشـأنــ  مذكرة األسـتاذ/ مـدير عـام الكليـة
  عملية البحثية .لشراء األجهزة التي تخدم ال)مليون وخمسمائة ألف جنية( بمبلغ 
 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
 998/5/2/9102 الموضوع رقم

األولـي للفصل الدراسـي األول للفرقـة  فتح باب التسجيل للمواد االختيارية ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
دارة المشاريع ــــ فنون الطهي( . 1028/1029عي للعام الجام  ) الحاسب األلي ولغات البرمجة ــــ التمثيل وفن المسرح ــــ القيادة وا 

 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 990/5/2/9102 الموضوع رقم

 %75ضورهم للطالب  الذين لم تصل نسبه حتحميل بعض الموديوالت ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 وذلك لحضورهم متأخرين وهم :

 مواد التحميل االسم
 Foundation 2 أحمد رضا السيد محمود أبو سيف

 Foundation 2 يارا محمد عبد المنعم بلوز
 Foundation 2 نرمين جمال الدين محمد ذكي على

 Foundation 2 محمد خالد السعدني محمد
 Foundation 2 - Foundation 1 مي عبد الصبور قورةفاطمة سا

 Foundation 2 - Foundation 1 منار زكريا أبو شوشة
 Foundation 2 - Foundation 1 إيمان خيرت عبد الحميد مخلوف

 Foundation 2 - Foundation 1 منة هللا أحمد محمود الجدع

 إرجاء قيد أحمد ماجد أحمد الخولي

 إرجاء قيد ي الزرعةمحمد عباس القو 
 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 992/5/2/9102 الموضوع رقم

تشكيل لجنـة الممتحنـين لوضـع أسـئلة امتحانـات الفرقـة الرابعـة لمرحلـة ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 0281/0282ام الجامعي البكالوريوس لقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية للع
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 قسمبال األستاذ المتفرغ سامي عبد الهادي حمادـ أ.د/  قسم ال رئيسأستاذ و  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
 قسماألستاذ بال   عزة وجيه زناتيـ أ.د/     قسماألستاذ بال  نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 

 : ـرارـالقــ

 ـــةالموافقـــــــــــــــــ
 199/5/2/9102 الموضوع رقم

 كل من :تصويب نتيجة على  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 1027دور نوفمبر / نورا محمد محمد عمار خريجة الكلية الطالبةـــ 8

 421درجـة بتقـدير جيدجـدا بـد  مـن  421صبح الدرجة الكلية للمـادة درجات لت 4أحقيتها في زيادة مقدارها مادة النساء والتوليد *
 درجة بتقدير جيدجدا .

والمجمــوع الكليــة  774بــد  مــن  781درجــات لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة  8أحقيتهــا فــي زيــادة مقــدارها ومــادة الجراحــة العامــة *
درجـة بتقـدير عـام  3372عـام ممتـاز والمجمـوع التراكمـي  بتقـدير 2150درجة بتقدير عام ممتاز بد  مـن  2141للفرقة السادسة 

 درجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف . 3339ممتاز مع مرتبة الشرف بد  من 
فــي مــادتي   1021/1027بالفرقــة الخامســة دور أول للعــام الجــامعي / رقيــة عــادل محمــود عــز الــدين صــقر الطالبــةـــــ 1

الدرجـة  درجـة لتصـبح 24زيادة مقدارها  مادة طب األطفال  ... أحقيتها فيالكلي للفرقة .الباطنة العامة وطب األطفال والمجموع 
.. و مــادة الباطنــة العامــة أحقيتهــا فــي زيــادة مقــدارها درجــة بتقـدير ممتــاز . 450درجــة بتقــدير ممتــاز بــد  مــن  444الكليـة للمــادة 

بتقـدير ممتـاز والمجمـوع الكلـي للفرقـة الخامسـة  791بـد  مـن بتقدير ممتاز  801ر3( درجة لتصبح الدرجة الكلية للمادة 20ر3)
 درجة بتقدير عام ممتاز . 2117درجة بتقدير عام ممتاز بد  من  2192ر3

 : ـرارـالقــ

 الموافقـة ... ويرفع للجامعة .
 199/5/2/9102 الموضوع رقم

ــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة  ـــ بشــأن  لشــئون التعل قواعــد الرأفــة لنظــام الخمــس ســنوات للعــام الجــامعي علــى  الموافقــةــ
 .لمرحلة البكالوريوس  0281/0282
 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 999/5/2/9102 الموضوع رقم

ن طـب مـ بالفرقـة الثالثـةتحويل الطالب/ محمد زهيـر أحمـد  على الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 1028/1029بنها إلى الكلية للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 599/5/2/9102 الموضوع رقم

قبـول األعـذار المرضـية لـبعض طـالب الفرقـة السادسـة  علـى الموافقـةــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 0287/0281( للعام الجامعي 0281)نوفمبر وذلك عن امتحانات الدور األول 

 العذر المادة االسم م
 الثالث النساء والتوليد  ابتهال فتحي محمد الدقن 2
 الثالث جراحة ــ نساء وتوليد ـ طب األسرة إسراء رجب عبد الحميد موسي 1
 الثالث جراحة ــ نساء وتوليد ـ طب األسرة آ ء محمد محمد محمد أبو النصر 5
 السابع النساء والتوليد باهر يحيي القاضي 4
 الثامن الجراحة العامة بسمة عادل خليل 3
 الثاني جراحة ــ نساء وتوليد ـ طب األسرة سلمي سعيد السيد القللي 1
 األول الجراحة العامة ـــ النساء والتوليد محمد السيد محمد عز الدين 7
 الثالث مةالجراحة العا محمود محمد عبد هللا  راشد 8
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 الخامس الجراحة العامة ـــ النساء والتوليد منة هللا ممدوح السيد المنوفي 9
 الثاني الجراحة العامة هال عبد المرضي على قنديل 20
 الثالث الجراحة العامة ـــ النساء والتوليد ــ طب األسرة ياسمين عادل عبد الفتاح عزام 22
 : ـرارـالقــ

 ـــــــةالموافقـــــــــــــ
 499/5/2/9102 الموضوع رقم

 ايقاف قيد كل من : على الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
وذلـك نظـرا لظروفـه المرضـية  1028/1029بالفرقـة الثانيـة للعـام الجـامعي أحمد جالل عبد الستار العمـري  ــ الطالـب/2 

 وهو اإليقاف الثاني .
وذلــك نظــرا لظروفــه المرضــية وهــو  1028/1029بالفرقـة الثانيــة للعــام الجــامعي أحمــد خالــد محمــد صــبري  /ـــ الطالــب1

 اإليقاف الثاني .
 سنة 01وذلك لبلوغه  1028/1029للعام الجامعي  الخامسةبالفرقة أحمد جمال القطب بركات  ــ الطالب/5
وذلـك نظـرا لوصـول ملـف أوراقـة  1028/1029الجـامعي للعـام  بالمسـتوي األولأحمـد ماجـد أحمـد الخـولي  ــ الطالب/4

 متأخرا إلى الكلية .
 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة
 997/5/2/9102 الموضوع رقم

 .تطوير التعليم وحدة ذات طابع خاصعلى مركز  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة . ـةقالمواف
 998/5/2/9102 الموضوع رقم

ص يخصعلى إضافة نشاط الجودة في جميع األقسام العلمية و  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 لكل طالب مشترك في النشاط وتقسم على األقسام العلمية لفرقة الطالب .)بونس( درجات  82لها 
 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــة

 500/5/2/9102 الموضوع رقم

والـذي يـنص  12/2/0280بتـاري   8888الموافقة علـي تعـديل القـرارـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 نس( إلي :بكالوريوس )الليساعلي تشكل لجان وضع األسئلة بلجان االمتحانات من أربعة أعضاء لمرحلة ال

تشــكيل لجــان وضــع األســئلة بلجــان االمتحانــات مــن أربعــة أعضــاء كحــد أدنــي أو عضــو لكــل قســم مشــارك فــي تــدريس الحــزم 
 أعضاء لمرحلة البكالوريوس بكلية الطب . 1الدراسية بحد أقصي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقـة ... ويرفع للجامعة .
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  خامسا
 502/5/2/9102 رقمالموضوع 

  المـدرس بالقسـمد/ أحمـد نبيـل فـوزي للتـدريب نتـداب اال عرض خطـاب أ.د/ رئـيس قسـم الجراحـة العامـة ــــ بشـأن الموافقـة علـى 
 بما ال يتعارض مع عمله في القسم .  بكلية الطب جامعة القاهرةبمستشفيات أبو الريش 

 : ـرارـالقــ

 الموافقـة ... ويرفع للجامعة .

 150/5/2/9102 رقم الموضوع

بقسم االفسيولوجيا  المدرس المساعد ابتهال متولي محمد متولي/ ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طب المنوفية .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
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 : ـرارـالقــ

 رفع للجامعة... وي  الموافقة
 150/5/2/9102 الموضوع رقم

لشـغل المـدرس بقسـم الباثولوجيـا بالكليـة الموافقة على تعيين د/ عبد النبي سعيد عبـد النبـي ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية.وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. و 
 950/5/2/9102 الموضوع رقم

المدرس بقسم الجراحـة العامـة بالكليـة  الموافقة على تعيين د/ أحمد سعيد إبراهيم المالحــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية تخصص دقيق جراحة أوعية دموية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ

 األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي 
 550/5/2/9102 الموضوع رقم

 المدرس بقسم األمراض المتوطنة بالكلية  الموافقة على تعيين د/ محسن محمد محمد الخياطــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
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 ة .بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلميلشغل وظيفة أستاذ مساعد 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 450/5/2/9102 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم األشـعة التشخيصـية بالكليـة الموافقة علـى تعيـين د/ وليـد عبـد الفتـاح موسـي ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 كلية .بذات القسم واللشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 750/5/2/9102 الموضوع رقم

ـــدريس ـــة الت ــــ بشـــأن  مـــذكرة شـــئون هيئ ـــين الموافقـــة علـــى ـ بقســـم  المـــدرس المســـاعد أســـماء شـــعبان محمـــد ســـليم/ ةالطبيبـــتعي
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طب المنوفية .قسم ال بذات لشغل وظيفة مدرسالميكروبيولوجيا بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 850/5/2/9102 الموضوع رقم

بقسـم  المـدرس المسـاعد عبـر البـر محمـد عبـد المجيـد شـرف/ الطبيـبتعيـين الموافقـة علـى ـــ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه من طب المنوفية .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسساء بالكلية التوليد وأمراض الن

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 950/5/2/9102 الموضوع رقم

باثولوجيـا اإلكلينيكيـة بقسـم ال المعيـدة هـاجر صـالح أبـو النجـا/ ةالطبيبـتعيـين الموافقـة علـى ـــ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 205/5/2/9102 الموضوع رقم

لمـدة العامـة  الجراحـة المساعد بقسـم األستاذ رهادي صالح أبو عاشو / دإعارة  مدالنظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 8/88/0281اعتبارا من  بدولة الكويتبدون مرتب للعمل  سابععام 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 252/5/2/9102 الموضوع رقم

إعـارة لمـدة عـام الباثولوجيـا  بقسـمالمسـاعد  األسـتاذ إبـراهيم شـعبانمحمـد / د مـنحالنظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاري  قيامه بها .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 152/5/2/9102 الموضوع رقم

بالكليـة لمـدة الجراحـة العامـة  بقسم األستاذمحمد ياسر عبد العاطي / دأ. مد إعارةالنظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .  8/8/0282عام سابع بدون مرتب للعمل بالداخل )القاهرة بمستشفي النزهة الدولي( اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 152/5/2/9102 الموضوع رقم

المــدرس بقســم المــنعم عبــد الغنـي ســالم / شــادي محمــد عبــد دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشـأن  مـذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .9/1/1029اعتبارا من  بوزارة الصحة بدولة الكويتبدون مرتب للعمل ثاني لمدة عام جراحة المسالك البولية بالكلية 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 952/5/2/9102 الموضوع رقم

 إعارة لمدة الباطنة العامة  بقسمالمساعد  األستاذمد محمد محمد زهران أح/ د منحالنظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 عام أول بدون مرتب للعمل بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاري  قيامه بها .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 552/5/2/9102 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم الباطنـة العامـة بالكليـة / محمـد حمـدي حامـد بـدر دالموافقة على تجديد إعارة بشأن ـ  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .2/1/1029اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل ثاني لمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 452/5/2/9102 الموضوع رقم

إعـارة الباطنـة العامـة  بقسـمالمسـاعد  األسـتاذخالـد محمـد أمـين الزرقـاني / د مـنحالنظـر فـي بشـأن ـ  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاري  قيامه بها .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 752/5/2/9102 الموضوع رقم

محمـد محمــد / د  12/80/0281حتــى  06/82/0281احتسـاب الفتــرة مـن النظـر فــي ـ بشـأن  ذكرة شـئون هيئــة التـدريسمـ
نهـاء اإلجـراءات  التوليـد وأمـراض النسـاء بقسـم األسـتاذإبراهيم خليل  أجـازة خاصـة بـدون مرتـب وذلـك إلنهـاء متعلقـات الزوجـة واج
 المتعلقة .

 : ـرارـالقــ

 امعة... ويرفع للج  الموافقة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :اسادس
 852/5/2/9102 الموضوع رقم

 سفر كل من :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المــدرس المســاعد بقســم عــالج األورام والطــب النــووي بالكليــة إلــى مركــز إ مــدي ـــــ ط/ بــالل محمــد مليجــي أبــو ســعيدة 8
ـــ هيوســتون تكســاس بالو يــات المتحــدة األمريكيــة وذلــك علــى منحــة دراســية لجمــع المــادة العلميــة الخاصــة أندرســون  لعــالج األورام ـ

 محمــد أبــو الفتــوح الســيد شــحاتةبرســالة الــدكتوراه مقدمــة لــه علــى نفقتــه الشخصــية وبموافقــة المشــرف الرئيســي علــى الرســالة أ.د/ 
 بمرتب يصرف من الداخل و  تتحمل الجامعة أي نفقات بالخارج. 1029تبارا من مارس األستاذ بالقسم وذلك لمدة ستة أشهر اع

واألوعيـة الدمويـة إلـى جامعـة مـاري كـوين بلنـدن لمتابعـة  األستاذ المتفرغ بقسم أمراض القلـب ـــ أ.د/ طارق صالح خليل0
 1029شراف المشترك وذلك خالل شهر إبريل المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإل الطبيبة/ أسماء عبد الكريم محمد قناوي

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات طبقا لنظام اإلشراف المشترك .
 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 952/5/2/9102 الموضوع رقم

 كل من :ن إحاطة المجلس علما بالتقرير المقدم م ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
بــجنجلترا لمتابعــة  برمنجهــامإلــى  ســيادتها  بالكليــة وذلــك عــن ســفر الباثولوجيــااألســتاذ بقســم  نانســي يوســف أســعد/ أ.دـــــ 2
مـن  1024/1023المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشـترك مـن بعثـات السـنة الثالثـة نهلة مصطفي بدر  الطبيبة/
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بجامعـة برمنجهـام بـجنجلترا حيـث أنهـا المشـرف الرئيسـي علـى رسـالة الـدكتورة خـالل شـهر  1021/1027الخطة الخمسية السابعة 
 . 1028نوفمبر 

أسـتاذ ورئـيس قسـم األشـعة التشخيصـية بالكليـة وذلـك عـن سـفر سـيادته إلـى  ــــ أ.د/ محمـد صـالح الـدين بـدوي الـزواوي0
نـوفمبر  50حتـى  13ة أمريكـا الشـمالية لعشـعة فـي الفتـرة مـن لجمعيـ 204شيكاغو بالو يات المتحدة األمريكية لحضور الم تمر 

 . 1/21/1028على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  1028
المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكليـة وذلـك عـن سـفره إلـى جـابور بالهنـد  ـــ ط/ إسماعيل توفيق عبد العزيز بدر1

علـى نفقـة الجامعـة وقـد قـام بعمـل  1028أكتـوبر  7حتـى  4يوية لجراحة أورام العظام في الفترة مـن لحضور م تمر الجمعية األس
 . 22/20/1028سيمينار بالقسم بتاريخ 

األســتاذ بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة  وذلــك عــن ســفر ســيادتها إلــى لنــدن  أ.د/ إيمــان عطيــة حســني التونســيـــــ 4
 على نفقة الجامعة وقد قام  1028مارس  21حتى  23لدولي الثاني عشر ألطباء الدم في الفترة من بانجلترا لحضور الم تمر ا

 . 13/21/1028بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 105/5/2/9102 الموضوع رقم

ومقترحات  الكلية في مشروع مـذكرة تفـاهم فـي مجـال ي الكلية إبداء رأ ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 التعليم والعلوم والتكنولوجيا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تنزانيا المتحدة .

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 الصالت بين الجانبين . ـ المساعدة في تفعيل وتنمية2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .5
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .3
 ية وتبادل الزيارات والباحثين .ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحث1
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد م تمرات و 7

 125/5/2/9102 الموضوع رقم

بــين جامعــة الكليــة فــي مــذكرة التفــاهم  إبــداء رأي الكليــة ومقترحــات ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  
 بومباي بالهند .المنوفية والمعهد الهندي للتكنولوجيا ب

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .5
 تبادل نشاطات التدريس . ـ4
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .3
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .1
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد م تمرات و 7

 115/5/2/9102 الموضوع رقم
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إبــداء رأي الكليــة ومقترحــات  الكليــة فــي مســودة مقتــرح البرنــام   ـــ بشــأنل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــ 
ـــة والســـودان ألعـــوام  ـــة مصـــر العربي ـــي بـــين جمهوري ـــالي والبحـــث العلم ـــيم الع ـــي مجـــال التعل ـــاون ف ـــة التع ـــذي إلتفاقي التنفي

ســئولين التحضــيرية للجنــة العليــا المشــتركة للتعــاون بــين والتــي تــم تقــديمها أثنــاء إجتماعــات لجنــة كبــار الم 0281/0208
 جمهورية مصر العربية والسودان .

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكليةعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 . تبادل الزيارات العلمية )هيئة التدريس ـــ هيئة المعاونة(ـ 2
 . ية وتطبيقية مشتركةإجراء مشروعات بحثـ 1
 . تشجيع حضور الم تمرات والندوات بين البلدينـ 5
 . إعداد برامك بزيارات المستشفيات الجامعية بين البلدينـ 4
  . تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدينـ 3
 . تبادل المجالت والدوريات والبحوث العلميةـ 1
 . مات في الدولتين اإلطالع على أحدث الوسائل التقنية والمعلو ـ 7
 . معادلة الشهادات العلمية بين البلدين .8

 115/5/2/9102 الموضوع رقم

إبداء رأي الكلية في مشروع مـذكرة تفـاهم للتعـاون فـي مجـاالت التعلـيم  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ووزارة التعليم العالي بجمهورية أستونيا . العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 تعزيز الجهود العلمية . ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض5
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .3
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .1
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد م تمرات و 7

 951/5/2/9102 الموضوع رقم

إبــداء رأي الكليـة ومقترحـات  الكليـة فـي مشـروع مـذكرة التفـاهم بــين  ــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا .

 
 : ـرارـالقــ

 معة: .. ويرفع للجا أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .5
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .3
 ركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .ـ المشا1
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد م تمرات و 7
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 515/5/2/9102 الموضوع رقم

إبداء رأي الكلية ومقترحات الكلية في التعاون وكذا بنود مسـودة مـذكرة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتفاهم الواردة بين جامعة جواجارات الهندية للعلوم الجنائية وجامعة المنوفية .ا

وجامعـة المنوفيـة مـن خـالل مسـودة   GFSUوأوصت اللجنة بالموافقة على التعاون بين جامعة جواجارات الهندية للعلوم الجنائيـة 
 صرية والهندية وليست الهندية فقط .مذكرة التفاهم الواردة على أن يتم تنظيم العمل بها وفقا للقوانين الم

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 415/5/2/9102 الموضوع رقم

ادة الجامعـة مـن فأحـيط المجلـس علمـا بـالتقرير المقـدم عـن مـدي إسـت ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ــة وج ــة المنوفي ــين جامع ــة العمــال بمــذكرة التفــاهم ب ــات المتحــدة األمريكي ــوا(  بالوالي ــاب   0284/0281امعــة )أي ... وكــذا كت

ومنسـق تلـك  األسـتاذ المتفـرغ بقسـم الصـحة العامـة وطـب المجتمـع بالكليـةجعفر محمد عبـد الرسـول الجامعة طلب مخاطبة أ.د/ 
 . اإلتفاقية لتقديم تقرير عن مدي إستفادة الكلية من اإلتفاقية حتى يمكن مد العمل بها

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
 715/5/2/9102 الموضوع رقم

 دبلومات المهنية :للتشكيل اإلداري العرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الطب الشرعي والسموم واإلكلينيكية ـــ بشأن 
 لتالي :في خدمة العدالة على النحو ا هامسرح الجريمة ودر  أوال :

 عميد الكلية  ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 2 
 وكيل الكلية للدراسات العليا  ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل1 
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين5 
 منسق البرنامك  ـ   د/ مفرح محمد حجازي4 
 ير إدارة الدراسات العليامد  ـ السيدة/ أم محمد محمد شيحه3 
 مسئول الدبلومة بالدراسات العليا   ـ السيد/ رضا حسن1 
 مسئول الحسابات  ـ السيدة/ أميرة محمد سعد7 
 مسئول المعمل  ـ د/ هبه عبد الوهاب الشاطر8 
 معاون الكلية  ـ السيد/ هشام أحمد حسين9 
 سكرتارية بالقسم ـ السيدة/ عواطف سيد أحمد نجم20 
 عامل خدمات  السيد/ إيهاب صالح ـ22 

 مياء الطبية الشرعية .يدبلوم السموم والكثانيا : 
 عميد الكلية  ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 2 
 وكيل الكلية للدراسات العليا  ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل1 
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين5 
 منسق البرنامك  ـ   د/ مفرح محمد حجازي4 
 مدير إدارة الدراسات العليا  ـ السيدة/ أم محمد محمد شيحه3 
 مسئول الدبلومة بالدراسات العليا   ـ السيد/ رضا حسن1 
 مسئول الحسابات  ـ السيدة/ أميرة محمد سعد7 
 مسئول المعمل  ـ د/ هبه عبد الوهاب الشاطر8 
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 معاون الكلية  حسينـ السيد/ هشام أحمد 9 
 سكرتارية بالقسم ـ السيدة/ أماني عبد الستار أحمد20 
 عامل خدمات  ـ السيد/ إيهاب صالح22 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 815/5/2/9102 الموضوع رقم

 :  من كل من مقدمةال ى قبول االعتذاراتالموافقة عل ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
عــن دخــول امتحــان دكتــوراه أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة الشــفوي والعملــي ـــ ط/ أحمــد حمــدي عبــد العظــيم االنبــابي 8

  .وذلك لظروف خاصة  1028بالمقرر ا ختياري والمقرر عقده دور أكتوبر 
عيـة الدمويـة الشـفوي والعملـي والمقـرر عن دخول امتحان دكتوراه أمراض القلب واألو ـ ط/ مصطفي عطية فاري الدجوي 0

  وذلك لظروف خاصة . 1028عقده دور أكتوبر 

عن دخول امتحان دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية الشـفوي والعملـي والمقـرر عقـده ـ ط/ أحمد على رحيم الغلبان 1
  وذلك لظروف خاصة . 1028دور أكتوبر 

متحـان دكتـوراه أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة الشـفوي والعملـي والمقـرر عـن دخـول اـ ط/ محمد أحمد الرفـاعي عطـوه 4
  . مرضيةوذلك لظروف  1028عقده دور أكتوبر 

الشــفوي والعملــي والمقــرر عقــده دور  الباطنــة العامــةعــن دخــول امتحــان دكتــوراه أمــراض ـــ ط/ وائــل أحمــد عبــد الحميــد 5
  . صحيةوذلك لظروف  1028أكتوبر 

الشـفوي والعملـي والمقـرر عقـده دور أكتـوبر  الباطنـة العامـةعن دخول امتحان دكتوراه أمراض محمود  ـ ط/ كريم صالح6
  . شخصية قهريةوذلك لظروف  1028
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 915/5/2/9102 الموضوع رقم

/ ماجـد إبـراهيم الطبيـبويب نتيجة دبلوم طب األطفال على تصالموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
)عنــد مراجعــة المعــدل الفصــلي للجــزئين األول والثــاني فــي شــيتات الــدرجات تــم اكتشــاف أن هنــاك خطــأ فــي رصــد نجيــب إبــراهيم 

 .بتقدير عام جيد//( 72ر33لتصبح نتيجة  52ر17بد  من  58ر17المعدل الفصل األول ليصبح 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  قةالمواف
 105/5/2/9102 الموضوع رقم

على تحديد مواعيد امتحانات الدراسـات العليـا التحريريـة دور الموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 على  9/3/1029حتى  2/4/1029)دبلوم ـــ ماجستير ـــ دكتوراه( في الفترة من  1028/1029للعام الجامعي  0282إبريل 

 النحو التالي :
 . 28/4/1029حتى  2/4/1029ــ امتحانات الجزء األول )دبلوم ــ ماجستير ـــ دكتوراه( بنظام الساعات المعتمدة في الفترة من 2
ير ـــ دكتوراه( في الفترة ــ امتحانات الجزء الثاني )دبلوم ــ ماجستير ـــ دكتوراه( بنظام الساعات المعتمدة ونظام قديم )دبلوم ــ ماجست1

 . 9/3/1029حتى  15/4/1029من 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 125/5/2/9102 الموضوع رقم

/ بيبـةللططـب األطفـال  لدرجـة الـدكتوراهى قطـع إيقـاف القيـد الموافقـة علـ ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مد القاضي.منى عبد الرازق مح

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 115/5/2/8102 الموضوع رقم

تخصصـات دبلوم وماجسـتير ( 55لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة آخرلمدة عام لهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  سمر محمد محروسـ ط/ 2
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن فاطمة جالل عبد المقصودـ ط/ 1
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  هند عبد الكريم محمد بديرـ ط/ 5
 لصدرية والتدرنماجستير األمراض ا هدى ف اد عبد الفتاح عافيةـ ط/ 4
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     هدى حسين عبد الجوادـ ط/ 3
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية جدي سعيد أبوغزالة أسماء مـ ط/ 1
 ماجستير القلب واألوعية الدموية  أماني محمود سعد عوفـ ط/ 7
 رةماجستير األنف واألذن والحنج  أحمد يسري خليل أحمدـ ط/ 8
 ماجستير جراحة العظام  رمزي منير عبد العظيمـ ط/ 9

 ماجستير طب األطفال  هند محمد عفت خطاب ـ ط/ 20
 ماجستير طب األطفال  إيمان يحيي صفى الدينـ ط/ 22
 ماجستير طب األطفال  و ء محمد السيد ـ ط/ 21
 ماجستير الباطنه العامة  أية عبدالباسط أحمد ـ ط/ 25
 ماجستير الباطنه العامة ي محمد النجار أسماء ذكـ ط/ 24
 ماجستير طب األسرة نجوى عبد الهادي علي  ـ ط/ 23
 ماجستير طب وجراحة العين ريهام عبد هللا عبد الغني ـ ط/ 21
 ماجستير طب وجراحة العين وليد محمد عبد العزيز أحمد ـ ط/ 27
 ماجستير طب وجراحة العين  محمود يسري محمود ـ ط/ 28
 ماجستير الجراحة العامة  فوزي مبروك محمد  ـ ط/29
 ماجستير طب الحا ت الحرجة  محمد أحمد محمود ـ ط/ 10
 ماجستير األشعة التشخيصية عمرو إبراهيم أحمد نصار ـ ط/ 12
 ماجستير التوليد وأمراض النساء دعاء عبد العزيز محمد المنسي ـ ط/ 11
 التوليد وأمراض النساءماجستير  هند طلعت عبدالعزيز سالمة ـ ط/ 15
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مروة أحمد محمدـ ط/ 14
 ماجستير جراحة العظام  تامر عيد نصر خضرـ ط/ 13
 دبلوم جراحة العظام أحمد عادل سليمان قطبـ ط/ 11
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية فداء رجب سليمان غطاسـ ط/ 17
 دبلوم األنف واألذن والحنجرة  محمد سامي محمدـ ط/ 18
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   رشا حلمي كمالـ ط/ 19
 دبلوم الباطنه العامة  راغب عبد الحفيظ  ربابـ ط/ 50
 دبلوم طب وجراحة العين  منيرة محمد الحداد ـ ط/ 52
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  منى أحمد محمد حبيب ـ ط/ 51
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 ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد محمد  مروة مأمونـ ط/ 55
 151/5/2/8102 الموضوع رقم

 ( درجة دبلوم وماجستير ودكتوراه 12لعدد )الموافقة على إيقاف القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... :تاليعلى النحو ال إيقاف القيد لهمالموافقة على 

 بأثر رجعي       2/20/1025لمدة عام من   ماجستير القلب واألوعية الدموية  / أميرة أحمد غريبــ ط8
 بأثر رجعي       2/20/1025لمدة ثالث أعوام من      جراحة العظامماجستير  / سامح سليم محمد ــ ط0
 بأثر رجعي       2/20/1021مدة عام من ل   ماجستير طب األطفال / سالي سعد محمودــ ط1
 لظروف خاصة   2/4/1029لمدة عام من   دكتوراه الباطنة العامة / محمد صبحي عوض هللا  ــ ط4
 لظروف خاصة   2/20/1028لمدة عام من   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية / أماني إبراهيم عمارــ ط5
 لرعاية الطفل   2/4/1029لمدة عام من   لوجيا الطبيةماجستير الفسيو  / لمياء محمود غريب ــ ط6
 بأثر رجعي      2/20/1027لمدة عام من    الباطنة العامةماجستير  / أحمد زكي عبدالعزيز ــ ط7
 بأثر رجعي      2/20/1021لمدة عام من  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  / شيماء أحمد إبراهيم ــ ط1
 لظروف خاصة      2/20/1027لمدة عام من  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  سعيد / أسماء مجدي ــ ط2

 بأثر رجعي      2/20/1027لمدة عام من   قلب واألوعية الدمويةماجستير ال / أماني محمود سعد ــ ط82
 ظروف خاصةل      2/20/1027لمدة عام من    الباطنة العامةماجستير  / أحمد السيد عبدالوهاب ــ ط88
 بأثر رجعي      2/20/1021لمدة عام من   ماجستير التوليد وأمراض النساء / طاهر نعماني عبدالفتاح ــ ط80
 بأثر رجعي      2/20/1025لمدة عامين من  ماجستير عالج ا ورام والطب النووي / هدى محمد عاطف ــ ط81
 لظروف خاصة      2/20/1028لمدة عام من  والتدرن األمراض الصدريةماجستير  / هبة فتحي عبدالواحد ــ ط84
 لظروف خاصة      2/20/1028لمدة عام من    الباطنة العامةماجستير  / محمد أحمد أحمد بتت ــ ط85
 لرعاية الطفل   2/20/1028لمدة عام من   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية / سارة إبراهيم محمدــ ط86
 بأثر رجعي      2/20/1027لمدة عامين من  األمراض الصدرية والتدرنماجستير  مد / محمود إسماعيل أحــ ط87
 لظروف خاصة      2/20/1027لمدة عامين من  األمراض الصدرية والتدرنماجستير  / رشا أحمد فخر الدين ــ ط81
 لظروف خاصة      2/20/1028لمدة عام من  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير إيناس عبد العزيز محمد  / ــ ط82
 بأثر رجعي  2/20/1027لمدة عام من   طب الحا ت الحرجةماجستير  / أحمد عبد العزيز محمد رشاد ــ ط02
 لظروف خاصة 2/20/1028لمدة عام من   األشعة التشخيصيةماجستير  / نهال أبو بكر السيد أحمد ــ ط08

 951/5/2/8102 الموضوع رقم

 ( درجة دبلوم وماجستير ودكتوراه 37لعدد )القيد  الغاءالموافقة على  ـ بشأنة للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلي
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم الغاءالموافقة على 
 وقف الغاء      الجراحة العامةدبلوم   محمد عبدالباسط محمد ـ ط/8
  لتجاوزا المدة القانونية      طب األسرةدبلوم   أسماء محمد عبد الهادي ـ ط/0
  لتجاوزا المدة القانونية      طب األسرةدبلوم   السيد ايمن السيد مسعد ـ ط/1
  لتجاوزا المدة القانونية      طب األسرةدبلوم   محمد أحمد محروس ـ ط/4
  لتجاوزا المدة القانونية      عياتماجستير سم  غادة الحسيني عبدهللا ـ ط/5
  لتجاوزا المدة القانونية      ماجستير سمعيات هناء أحمد بسيوني الشريف ـ ط/6
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  لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير ا نف وا ذن والحنجرة   مي خالد محمد الدهان ـ ط/7
  لتجاوزا المدة القانونية     التوليد وأمراض النساءماجستير   مصطفى محيي عبد ربه ـ ط/1
  لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير التخدير والعناية المركزة  عالء محمد عبد الرسول ـ ط/2

  لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير التخدير والعناية المركزة  عالء محمد زكي عيسى ـ ط/82
  لتجاوزا المدة القانونية    المركزةماجستير التخدير والعناية  أحمد السيد كامل شحاتة ـ ط/88
  لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير التخدير والعناية المركزة  عبد العزيز مرسي ـ ط/80
  لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير الحا ت الحرجة عمر محمد أحمد عبد الظاهر ـ ط/81
  لتجاوزا المدة القانونية   التناسليةاألمراض الجلدية و ماجستير   سارة بدر محمد يوسف ـ ط/84
  لتجاوزا المدة القانونية   األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  هدير إبراهيم الدسوقي محمد ـ ط/85
  لتجاوزا المدة القانونية   األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  أسماء فتحي نصر الدين ـ ط/86
 لعدم تواصلهم مع السادة المشرفين   األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم دعاء عبد اللطيف عفيفي ـ ط/87
 لعدم تواصلهم مع السادة المشرفين   األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم   أحمد عبد العليم شلبي ـ ط/81
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةماجستير   مصطفى السيد العربي ـ ط/82
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةماجستير   متولي محمود عادل ـ ط/02
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةماجستير   محمود علي مصطفى ـ ط/08
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةماجستير   إيهاب فتحي إبراهيم ـ ط/00
  لظروف خاصة     لباطنة العامةاماجستير   معتز محمد إبراهيم ـ ط/01
  لتجاوزا مدة الدراسة    طب وجراحة العينماجستير   أيمن حجاج عبد الباقي ـ ط/04
  لتجاوزا مدة الدراسة    طب وجراحة العينماجستير   أحمد عوض متولي ـ ط/05
  لتجاوزا مدة الدراسة    طب وجراحة العينماجستير   إيهاب حماد عبد العزيز ـ ط/06
  لتجاوزا مدة الدراسة    طب وجراحة العينماجستير   السيد علي السيد ـ ط/07
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم   ياسر حسن كتاتة ـ ط/01
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم  أحمد عبد القادر عبد الجواد ـ ط/02
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم   عادل عبد المعز عمرو ـ ط/12
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم   منار محمد إبراهيم ـ ط/18
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم   محمد سراج محمد ـ ط/10
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم   صبحي عالء محمد ـ ط/11
  لتجاوزا المدة القانونية   الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم  عثمان عبد العزيز سيدأحمد ـ ط/14
  لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم التوليد وأمراض النساء  محمد ماهر بدير أحمد الباز ـ ط/15
  لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم التوليد وأمراض النساء  ن حسين عبد الرحمنشعبا ـ ط/16
  لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم التوليد وأمراض النساء  نسرين منجد عبد الخالق ـ ط/17
 لم يتقدموا لدخول ا متحان     الباطنة العامةدبلوم   أماني محمد عبد الحميد ـ ط/11
 لم يتقدموا لدخول ا متحان     الباطنة العامةدبلوم   ح عبد الغنيمحمد صال ـ ط/12
  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم   عالء مسعد إبراهيم ـ ط/42
  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم   مهند أحمد رضوان ـ ط/48
  لتجاوزا المدة القانونية     امةالباطنة العدبلوم   محمد يوسف السيد ـ ط/40
  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم   معاذ أحمد إبراهيم ـ ط/41
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  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم    رامي صابر زايد ـ ط/44
  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم   طارق محمد رمضان ـ ط/45
  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم   محمد مصطفى رمضان ـ ط/46
  لتجاوزا المدة القانونية     الباطنة العامةدبلوم  جالل عبد العزيزعبد الحميد ـ ط/47
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةدبلوم   ماهرأحمد محمد أحمد ـ ط/41
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةدبلوم   مصطفىمصطفى محمد  ـ ط/42
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةدبلوم   وائل حسني حسن ـ ط/52
  لتجاوزا مدة الدراسة    جراحة المسالك البوليةدبلوم   حاتم محمد إبراهيم ـ ط/58
  لتجاوزا مدة الدراسة     ينطب وجراحة العدبلوم   محمود لطفي محمود  ـ ط/50
  لتجاوزا مدة الدراسة     طب وجراحة العيندبلوم   سارة أحمد توفيق علي  ـ ط/51
 لتجاوزا مدة الدراسة     طب وجراحة العيندبلوم  صبري يعقوب  كريستينا  ـ ط/54
  زا المدة القانونيةلتجاو   عالج األورام والطب النووي ماجستير زينب محمد عبد الجواد سف الدين ـ ط/55
  لتجاوزا المدة القانونية  عالج األورام والطب النوويماجستير   محمد رفعت مصطفي سالم ـ ط/56
  لتجاوزا المدة القانونية  عالج األورام والطب النوويماجستير   إيهاب عاطف محمد محمود ـ ط/57

 551/5/2/8102 الموضوع رقم

 ( درجة دبلوم وماجستير ودكتوراه 5لعدد )القيد  نقلالموافقة على  ـ بشأنالعليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم الغاءالموافقة على 
 منوفية إلى جامعة بنها من جامعة ال  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل دكتوراه  دينا محمد حسنـــ ط/ 2
 من جامعة المنوفية إلى جامعة ا زهر)بنين(        طب وجراحة العين دكتوراه  علياء حسين محمدـــ ط/ 1
 من جامعة المنوفية إلى جامعة عين شمس    األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم  أسماء فتحي كالويـــ ط/ 5

 451/5/2/8102 الموضوع رقم

ودكتـوراه ( درجـة ماجسـتير 1لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ـ بشأنيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وك
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  ية والتدرنماجستير األمراض الصدر   سمر محمد محروس أبو قورة ـ ط/8
 . األمراض الصدرية بالكلية  )بناءا على طلبها(قسم ب مساعدأستاذ    مها يوسف الحفناوي د/ برفع اسم 
  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   هبه مصطفي أحمد نجم ـ ط/0

 . ه(أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية بالكلية  )بناءا على طلب  برفع اسم د/ محمود موسي الحبشي  
  دكتوراه أمراض الباطنة العامة  عبد اللطيف صالح أبو قورة ـ ط/1

 بالكلية  . ةالتشخيصيمدرس بقسم األشعة   إضافة د/ وليد عبد الفتاح موسي  
  ماجستير عالج األورام والطب النووي   هدي محمد عاطف عمر  ـ ط/4

 ج األورام والطب النووي بالكلية  )بناءا على طلبها(.أستاذ مساعد بقسم عال  برفع اسم د/ هاجر عبد المجيد العجيزي
 ماجستير جراحة العظام  محمود فرج محمود أبو موسي ـ ط/5

 مدرس بقسم جراحة العظام بالكلية  )اعتذاره عن اإلشراف عن الرسالة(.   برفع اسم د/ أسامة جمال أحمد
 دكتوراه الجراحة العامة   محمود ماهر الرهاوي  ـ ط/6
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 حاث ــ المملكة المتحدة.استشاري جراحات القولون بمستشفي كولشيتر ورئيس مركز ايسيني لالب د/ تان أروالمباالم إضافة
 الدراسة مع المشرف الخارجي( تعطل)   أستاذ جراحة القولون جامعة باث بالمملكة المتحدة  رفع اسم د/نادر كمال فرانسيسو 

 751/5/2/8102 الموضوع رقم

ماجسـتير عـالج األورام والطـب  موضـوع رسـالةالموافقـة علـى تعـديل  ــ بشـأنل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث ذكرة أ.د/ وكيـم
 ليكون موضوع الرسالة على النحو التالي:تعديال جوهريا   نهي خالد أبو الفتح محمد / ةالنووي للطبيب

ة الواصـله لممعـاء الدقيقـة وتثبيـت وضـع المـريض أثنـاء دراسة تأثير مسند البطن والحوض والمسند المفرغ مـن الهـواء علـى الجرعـ
 تلقي العالج األشعاعي لمورام المستقيم ... وذلك رغبة المشرف الرئيسي.

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 851/5/2/8102 الموضوع رقم

( رســالة 11لعــدد )لجنــة الفحــص والمناقشــة الموافقــة علــى تشــكيل  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 طب الحاالت الحرجةماجستير  أحمد عبد العزيز محمد رشاد ـ ط/8

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم     لى الضبعأحمد عـ أ.د/ 

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب   ياسر إبراهيم فتحي محمدد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب    أماني سعيد عمارد/   ـ 
 
 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  بسمة محمود عوض هللا ـ ط/0

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــاـــــــطنطامعة بكلية الطب ج التخدير والعناية المركزةقسم ورئيس أستاذ     سهير سليمانـ أ.د/ 

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب    نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــوفيـبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب   عبد الرحمن محمد محمدد/   ـ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة عبد السالم صالح عبد السالم ـ ط/1

  اللجنة :
 عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم     محمد صدقيـ أ.د/ 

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم د بأستاذ مساع   ياسر إبراهيم فتحي محمدد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب    نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمد محمود حلمي محمد ـ ط/4

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــطنطبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم ورئيس أستاذ     سهير سليمانـ أ.د/ 

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب    نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب   حمد محمدعبد الرحمن مد/   ـ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  أحمد ظريف عبد الباسط ـ ط/5

  اللجنة :
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 ـــــــــــــــــــــــــــــسعين شمــــــــــــبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم     محمد صدقيـ أ.د/ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب   ياسر إبراهيم فتحي محمدد/   ـ 
 ةـــــــــوفيـــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب    نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   سهيلة صبري خلف هللا ـ ط/6

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المركزةقسم أستاذ ب   أشرف محمد مصطفيد/ أ. ـ
 ةوفيــــــــــــــــــــــجامعة المن بمعهد الكبد القومـــــــــــي التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ ب  الفتاح السيدعصام الدين عبد د/ أ. ـ
 ةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب  عبد العظيم عبد الحميد البكريد/   ـ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمد أبو الفتوح أحمد عثمان ـ ط/7

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب    صفاء محمد هاللد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــالطب جامعة المن بكلية التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ مساعد ب   أشرف مجدي أسكندرد/   ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــطنطبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد أستاذ    أحمد سعيد الجباليد/ ـ   
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة   إيمان كمال الدين عواض ـ ط/1

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المركزةقسم أستاذ ب    لى حسنغادة عد/ أ. ـ
 ةوفيــــــــــــــــــــــب جامعة المنبكلية الط التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المركزةقسم أستاذ ب   خالد موسي أبو العينيند/ أ. ـ
 صورةجامعة المن بكلية الطب التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةقسم أستاذ ب    عمرو محمد يسد/ أ. ـ
 ماجستير الجراحة العامة محمود سعيد إبراهيم  الشناوي  ـ ط/2
 

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   محمد صبري عمارد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   محمود جمال الدين حجاجد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن راحة العامةالجقسم أستاذ ورئيس    حاتم محمود سلطاند/ أ. ـ

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   عاطف عبد الغني سالمد/ ـ أ.
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 الطوارئماجستير طب  محمد عالء الدين الحمزاوي  ـ ط/82
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   محرم عبد السميع محمدد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   عبد المنعم فريد محمدد/   ـ 
 قناة السويسب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط طب الطوارئأستاذ مساعد     ماعيلمنيرة طه إسد/   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة مصطفي محمد صالح الدين  ـ ط/88
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   محمد صبري عمارد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامةقسم أستاذ ب   عالء عبد العظيم السيسيد/ أ. ـ

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   عاطف عبد الغني سالمد/ ـ أ.
 ماجستير الجراحة العامة هاشم محمد رضا السيد  ـ ط/80
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  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ب  طارق ف اد عبد الحميد كشك/ ـ أ.د
 ةـــــــــــــــــــــوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب    طارق محي راجحد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ب    داليا مفرح السقاد/ أ. ـ

 قناة السويسبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ب    أسامة عنتر محمدد/ ـ أ.
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة أحمد محمد عيد عثمان  ـ ط/81
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامةقسم أستاذ ب  سليمان عبد الرحمن الشخصد/ أ. ـ
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن مةالجراحة العاقسم أستاذ مساعد ب   محرم عبد السميع محمدد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب   محمد صبري عمارد/   ـ 
 العسكريــــــــــــــــــــــة باألكاديمية الطبية الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامةقسم أستاذ ب   سليمان محمد سليماند/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير الجراحة العامة محمد عادل حامد المزين  ـ ط/84

  اللجنة :
 ةـــــــــوفيـــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامةقسم أستاذ ب   حسام عبد القادر الفلد/ أ. ـ
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحة العامةقسم أستاذ مساعد ب    طارق محي راجحد/   ـ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامةقسم أستاذ ب   على جمال الدين العرينيد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامةقسم أستاذ ب   حمدي عبد الهادي محمد  د/أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير الجراحة العامة   ليديا مجد مكرم نصر ـ ط/85

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ب    شوقي شاكر جاد/ ـ أ.د

 ةوفيبكلية الطب جامعة المن جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ورئيس     محمد أحمد مجاهدد/ أ. ـ
 ةوفيــــــــــــــــــــــلمنبكلية الطب جامعة ا جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ب  طارق ف اد عبد الحميد كشك/ ـ أ.د
 عين شمسبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ورئيس     أحمد محمد البدويد/ ـ أ.

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد محمد شعبان إبراهيم  ـ ط/86

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيـــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ ب   صبري عبد هللا شعيب/ ـ أ.د
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ ب   عالء عبد السالم داوود/ ـ أ.د
 أستاذ مساعد أمراض الباطنة والروماتيزم باإلكاديمية الطبية العسكرية    هاني عبد الرحمن محمد/ ـ   د
 ماجستير أمراض الباطنة العامة سامح سراج يوسف عياد  ـ ط/87

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ ب   أحمد ربيع العربجي / ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ مساعد ب   أحمد راغب توفيق / ـ   د
 ةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن بكلية الطب جامعة الباطنة العامةقسم أستاذ ورئيس   عبد هللا عبد العزيز بهنسي / ـ أ.د
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 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة الباطنة العامةقسم أستاذ ب   كمال محمد عكاشة / ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة عه أحمد عزة عبد المنصف جم ـ ط/81
  اللجنة :

 ةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ ب   حسن عبد الهادي أحمد / ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب جامعة المنبكلية  الباطنة العامةقسم أستاذ مساعد ب   محمود محمد عمارة / ـ   د
 ةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط الباطنة العامةقسم أستاذ ب   مصطفي جاب هللا النجار / ـ أ.د
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بكلية الطب جامعة العامة الباطنةقسم أستاذ ب  عزت مصطفي عبد الرحمن / ـ أ.د

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة إسالم على مختار الخليفة  ـ ط/82

  اللجنة :
 ةــــــوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ ب   سعيد سيد أحمد خميس / ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ مساعد ب   خالد محمد أمين الزرقاني / ـ   د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة الباطنة العامةقسم أستاذ ب   كمال محمد عكاشة / ـ أ.د
 ماجستير أمراض الباطنة العامة أحمد السيد عبد الوهاب  ـ ط/02

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــطب جامعة المنبكلية ال الباطنة العامةقسم أستاذ ب   إيهاب أحمد عبد العاطي / ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الباطنة العامةقسم أستاذ مساعد ب   السيد إبراهيم الشايب / ـ   د
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة لكبد القوميأستاذ الكبد بمعهد ا   جمال أحمد عبد الخالق / ـ أ.د
 طب وجراحة العينماجستير    أحمد محمد شبل فايد ـ ط/08

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــوفيــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ ب  عبد الخالق إبراهيم السعدني/ ـ أ.د
 ةوفيـــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ ورئيس   عبد الرحمن السباعي سرحان/ ـ أ.د
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم أستاذ مساعد ب   طارق توفيق سليمان/ ـ   د
 ماجستير طب وجراحة العين   محمود محمود يسري ـ ط/00

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ ب   حاتم محمد جاد مرعي/ ـ أ.د
 ةـــــــوفيــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ مساعد ب    سامح سعد مندور/ ـ   د
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم أستاذ ب    إيهاب سعد عثمان/ ـ أ.د
 

 ماجستير طب وجراحة العين لمياء سليمان سعد سليمان  ـ ط/01
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن العين طب وجراحةقسم أستاذ ب   حاتم محمد جاد مرعي/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ ب   هدي محمد السبكي/ ـ أ.د
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطب جامعة بكلية ال طب وجراحة العينقسم أستاذ ب    أيسر عبد الحميد/ ـ أ.د
 ماجستير طب وجراحة العين محمد عبد الباسط محمد  ـ ط/04

  اللجنة :
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 ةوفيــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ مساعد ب   خالد الغنيمي سيد أحمد/ ـ   د
 ةوفيــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب وجراحة العينقسم أستاذ مساعد ب    خيريهاني أحمد / ـ   د
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم أستاذ ب   حمدي أحمد الجزار/ ـ أ.د
 مراض القلب واألوعية الدمويةماجستير أ أماني محمود سعد عوف  ـ ط/05

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   محمود على سليمان/ ـ أ.د
 ةوفيـبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ مساعد ب   ريحاب إبراهيم ياسين/ ـ   د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   مجدي محمد المصري /ـ أ.د
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أميرة أحمد غريب عزام ـ ط/06

  اللجنة :
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الدمويةالقلب واألوعية قسم أستاذ ورئيس ب   و ء فريد عبد العزيز/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   محمد فهمي النعماني/ ـ أ.د
 ـــــــــــــــــــــابنهــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب    حمزة محمد قابيل/ ـ أ.د
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية حمدي نجاح عبد الودود  ـ ط/07

  اللجنة :
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ورئيس ب   و ء فريد عبد العزيز/ ـ أ.د
 ةوفيـبكلية الطب جامعة المن الدمويةالقلب واألوعية قسم أستاذ مساعد ب   ريحاب إبراهيم ياسين/ ـ   د
 بمعهد القلب القومي بالقاهـــــــــــــــــــــــــــرة القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   جمال محمد شعبان/ ـ أ.د
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  خالد أمام محمود الشافعي ـ ط/01
 

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم اذ بأست    أحمد أشرف رضا/ ـ أ.د
 ةوفيـبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ مساعد ب   غادة محمود سلطان/ ـ   د
 معة الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جا القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب    السيد محمد فرج/ ـ أ.د
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد سمير جمعه ـ ط/02

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   طارق صالح خليل/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   محمد فهمي النعماني/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب    هالة محفوظ بدران/ ـ أ.د
 القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم أستاذ ب    أيمن محمد السعيد/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية أسماء محمود شكري البنا  ـ ط/12
  اللجنة :

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ء الحيويةالكيمياقسم أستاذ ب   صبحي عبد الحميد حسن/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب   منال عبد العزيز سعفان/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة المنبكلية الطب ج الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب    غادة عزت حمودة/ ـ أ.د
 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية مروة محمد إبراهيم محمد  ـ ط/18
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  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب    نجالء محمد غنايم/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب   تاح بدرإيمان عبد الف/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب   مآثر كامل الشافعي/ ـ أ.د
 اإلسكندريــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب   محمود عبد الرحمن زهران/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية شيماء السيد رمضان جنينة  ـ ط/10
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة المنبكلية الطب ج الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب   مآثر كامل الشافعي/ ـ أ.د
 ةوفــيـــبكلية الطب جامعة المن الكيمياء الحيويةقسم أستاذ مساعد ب  السيد صابر السيد أبو النور/ ـ   د
 ةوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ورئيس ب   مها أحمد فتحي حمودة/ ـ أ.د
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب   مصطفي حسينيسري / ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير الطفيليات   هبه هللا محمد سالم ـ ط/11
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــكلية الطب جامعة المنب الطفيلياتقسم أستاذ ب   نادية صالح النحاس/ ـ أ.د
 ةوفيـــجامعة المن بمعهد الكبد القومي الطفيلياتقسم أستاذ ب    سحر محمود سليم/ ـ أ.د
 المنصــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  الطفيلياتقسم أستاذ ب   سمر نجاح على البشبيشي/ ـ أ.د
 ةوفيــبكلية الطب جامعة المن الطفيلياتقسم أستاذ مساعد ب   محمود حربة نانسي/ ـ   د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   محمود إسماعيل أحمد ـ ط/14
  اللجنة :

 ةوفيـــــــجامعة المنبكلية الطب  األمراض الصدريةقسم أستاذ مساعد ب   محمود موسي الحبشي/ ـ د
 ةوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الصدريةقسم أستاذ مساعد ب   سامي سيد أحمد الدحدوح/ ـ د
 بنهــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الصدريةقسم أستاذ مساعد ب   محمد عبد المحسن المهدي/ ـ د
 اجستير األمراض الصدرية والتدرنم   داليا هشام الشرقاوي ـ ط/15

  اللجنة :
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الصدريةقسم أستاذ ب   إبراهيم صالح الدين إبراهيم/ ـ أ.د
 ةوفيـــــــلمنبكلية الطب جامعة ا األمراض الصدريةقسم أستاذ مساعد ب   سامي سيد أحمد الدحدوح/ ـ   د
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  األمراض الصدريةقسم أستاذ مساعد ب   جيهان على عبد العال/ ـ   د
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية نهي عادل عبد هللا شاهين  ـ ط/16

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنبكلية الط األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب   شوقي محمود الفرارجي/ ـ أ.د
 ةوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ورئيس ب    عالء حسن مرعي/ ـ أ.د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــــــــبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب   أحمد عبد الوهاب صالح/ ـ أ.د
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية محمد رجب محمد اللطف  ـ ط/17

  اللجنة :
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 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب   عبد هللا محمد عطية/ ـ أ.د
 ةوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ورئيس ب    مرعي عالء حسن/ ـ أ.د
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب   أحمد عبد الوهاب صالح/ ـ أ.د
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ضان شيماء أحمد إبراهيم رم ـ ط/11

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب    محمد أحمد باشا/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب   ماجدة مصطفي حجاج/ ـ أ.د
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب    سيد شعبان هويدي/ ـ أ.د
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية نشوي حلمي عالم رضوان  ـ ط/12

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب   محمد عبد الواحد جابر/ أ.د ـ

 ةوفيـــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ورئيس ب    عالء حسن مرعي/ ـ أ.د
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ب    طارق السيد أمين/ ـ أ.د
 طب األطفالماجستير   محمد الشناوي عبد الحسيب ـ ط/42

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــوفيـــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ ب    فهيمة محمد حسان/ ـ أ.د
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ مساعد ب   سامح عبد هللا عبد النبي/ ـ   د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ ب    أحمد أنور خطاب/ ـ أ.د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم ستاذ بأ    عزة كمال الشهاوي/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير طب األطفال سالي سعد محمود الضبع  ـ ط/48
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم أستاذ ب    أحمد أنور خطاب/ ـ أ.د
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ مساعد ب   سامح عبد هللا عبد النبي/ ـ   د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ ب    غادة محمد المشد/ ـ أ.د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم أستاذ ب   أحمد عبد الباسط أبو العز/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير طب األطفال أمل يسن عبد الحميد مراد  ـ ط/40
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم ذ بأستا   مها عاطف محمد توفيق/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ ب   سهير سيد أبو العال/ ـ أ.د
 نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم أستاذ ب    حامد الشرقاوي/ ـ أ.د
 ماجستير طب األطفال   إسماعيل سعيد محمد  ـ ط/41

  اللجنة :
 ةوفيـــبكلية الطب جامعة المن طب األطفالقسم أستاذ ورئيس ب   فادي محمد الجندي/ ـ أ.د
 ةوفيــجامعة المن بكلية الطب طب األطفالقسم أستاذ مساعد ب   دينا عبد الرازق ميدان/ ـ   د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم أستاذ ب    حامد الشرقاوي/ ـ أ.د
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 دكتوراه أمراض الدم إيمان عبد الظاهر قطب  ـ ط/44
  اللجنة :

 ةوفيـــــطب جامعة المنبكلية ال الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب   ليلي محمود منتصر/ ـ أ.د
 بنهــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب   أمال المهدي محمد شافعي/ ـ أ.د
 اإلسكندريةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب    محمد حلمي أباظة/ ـ أ.د
 أمراض الدم دكتوراه سوزان مصطفي المرشدي  ـ ط/45

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب   ليلي محمود منتصر/ ـ أ.د
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ورئيس     روحية حسن العدل/ ـ أ.د
 استشاري عالج األورام بمعهد األورام القومي جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القاهرة   رأفت أحمد عبد الفتاح/ـ أ.د
 ماجستير التوليد وأمراض النساء حامد هاني الصاوي يسن  ـ ط/46

  اللجنة :
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ مساعد ب    عماد على سليمان/ ـ   د
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ مساعد ب   محمد عبد الغني عمارة/ ـ   د
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ ب   أحمد نبيل عبد الحميد/ ـ أ.د
 عين شمسبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم بمساعد أستاذ    أحمد حسيني سالمة/ د  ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  طاهر نعماني عبد الفتاح ـ ط/47
  اللجنة :

 ةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنبكلية الطب  التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ ب   أسامة على الكيالني/ ـ أ.د
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ مساعد ب   عالء الدين فتح هللا الحلبي/ ـ   د
 ةـوفيــــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ مساعد ب   محمد عبد هللا رزق/ ـ   د

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ ب    يوسف رزقأحمد / دأ. ـ
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد صالح سليم محمد  ـ ط/41
  اللجنة :

 ةوفيــــــــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ ورئيس    أيمن عبد القادر شبانة/ دـ أ.
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ مساعد ب   محمد عبد هللا رزق/ ـ   د
 ةوفيـــــبكلية الطب جامعة المن ساءالتوليد وأمراض النقسم أستاذ مساعد ب    رجب محمد داوود/ ـ   د
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم أستاذ ب  مصطفي زين العابدين محمد/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 ماجستير عالج األورام والطب النووي  يوستينا ناجي كامل ميخائيل ـ ط/42
  اللجنة :

 ةوفيبكلية الطب جامعة المن عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ ورئيس    ناصر محمد عبد الباري/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ مساعد ب   إيناس أبو بكر الخولي/ ـ   د
 عين شمــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ ب    حمد الغزاليهشام أ/ ـ أ.د
 ماجستير عالج األورام والطب النووي هدي محمد عاطف عمر  ـ ط/52
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  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــوفيـــبكلية الطب جامعة المن عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ ب   محمد أبو الفتوح شحاته/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ مساعد ب   أشرف السيد عبد الغني/ ـ   د
 اإلسكندريــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ ب   عبد العزيز مأمون بالل/ ـ أ.د
 ماجستير عالج األورام والطب النووي   صالح الدين علىمنار  ـ ط/58

  اللجنة :
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ ب  خالد كمال الدين عبد العزيز/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن النوويعالج األورام والطب قسم أستاذ مساعد ب   هاجر عبد المجيد العجيزي/ ـ   د
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  عالج األورام والطب النوويقسم أستاذ ب   لبني محمود صدقي/ ـ أ.د
 جراحة القلب والصدردكتوراه    أيمن السيد أحمد عامر ـ ط/50

  اللجنة :
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن جراحة القلب والصدرقسم ستاذ بأ   أحمد لبيب أحمد دخان/ ـ أ.د
 عين شمسبكلية الطب جامعة  جراحة القلب والصدرقسم أستاذ ب   جمال سامي سيد ياسين/ ـ أ.د
 القاهرةبكلية الطب جامعة  جراحة القلب والصدرقسم أستاذ ب   يحيي بلبع أنور بلبع/ ـ أ.د
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةدكتوراه  أمل محمد عبد الحميد داود  ـ ط/51

  اللجنة :
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم أستاذ ب   حسن البنا محمد يونس/ ـ أ.د
 ةوفيـــــــــبكلية الطب جامعة المنالميكروبيولوجيا الطبية قسم أستاذ ورئيس    مبروك محمود غنيم/ ـ أ.د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويةقسم أستاذ ب  عد الدين عبد الفتاح أبو النعمانس/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم أستاذ ب    وفاء أحمد زهران/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 دكتوراه الباثولوجيا شيماء سعد حسن الخولي ـ ط/54
  اللجنة :

 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الباثولوجياقسم أستاذ ب    رحاب منير سمكة/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الباثولوجياقسم أستاذ ب    أسماء جابر عبده/ ـ أ.د
 األزهر بنينبكلية الطب جامعة  الباثولوجياقسم أستاذ ب   محمد سامي الحكيم/ دـ أ.
 دكتوراه الفسيولوجيا  إيمان محمد كمال سعيد ـ ط/55

  اللجنة :
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الفسيولوجياقسم أستاذ ب   محمد حنفي أحمد حسن/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن سيولوجياالفقسم أستاذ ب   محمد عبد الفتاح بنداري/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الفسيولوجياقسم أستاذ ب   جرجس صبري يوسف/ ـ أ.د
 عين شمسبكلية الطب جامعة  الفسيولوجياقسم أستاذ ب   نهال محمد بهجت جميل/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 دكتوراه الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  يريهام صبحي مصيلح ـ ط/56
  اللجنة :

 ةوفيـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الطب الشرعي والسمومقسم أستاذ ب   سامي عبد الهادي حماد/ ـ أ.د
 ةـــــــــــــــــــــوفيـــــــــبكلية الطب جامعة المن الطب الشرعي والسمومقسم أستاذ ب    عزة وجيه زناتي/ ـ أ.د
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 ةوفيبكلية الطب جامعة المن الطب الشرعي والسمومقسم أستاذ مساعد ب   مفرح محمد حجازي/ ـ   د
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الطب الشرعي والسمومقسم أستاذ ب   مني سيد أحمد الجوهري/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول )علي أن يكون          

 جراحة العظامماجستير  سامح سليم محمد منقوله ـ ط/57
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن جراحة العظامقسم أستاذ ب   أحمد البدوي شاهين/ ـ أ.د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة بكلية الطب  جراحة العظامقسم أستاذ ب   طارق إبراهيم أبو النور/ ـ أ.د
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن جراحة العظامقسم أستاذ مساعد ب    أحمد إبراهيم زايده/ ـ   د
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلماجستير  الزهراء أحمد عبد الهادي ـ ط/51

  اللجنة :
 ةوفيـــــــــــــطب المنكلية ب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلم قسأستاذ ورئيس     سمر جابر سليمان/ ـ أ.د
 جامعة المنصورةطب كلية الب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلقسم أستاذ ب   هشام محمد أحمد حبيب/ ـ أ.د
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيــــــالمنجامعة طب كلية الب جراحة العظامقسم أستاذ مساعد ب   ياسر سعد الدين حنوت/ ـ   د
 األمراض العصبيةدكتوراه   إيمان سامي محمد مطر ـ ط/52

  اللجنة :
 ةوفيبكلية الطب جامعة المن األمراض العصبية والنفسيةقسم أستاذ ورئيس     رشا على القباني/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض العصبية والنفسيةقسم أستاذ ب    وفيق محمود الشيخ/ ـ أ.د
 بنهــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض العصبية والنفسيةقسم أستاذ ورئيس    أبو زيد عبد هللا خضير/ ـ أ.د
 
 
 

 عية الدمويةالقلب واألو دكتوراه أمراض  أحمد صالح السيد سليمان  ـ ط/62
  اللجنة :

 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب    أحمد أشرف رضا/ ـ أ.د
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب   محمود على سليمان/ ـ أ.د
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ ب    دهشام خالد رشي/ ـ أ.د
 دكتوراه الطفيليات   فاطمة حامد عبد هللا شعالن ـ ط/68

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــوفيـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الطفيلياتقسم أستاذ ب   نشأت السيد عبد المنعم/ ـ أ.د
 ةوفيــبكلية الطب جامعة المن الطفيلياتقسم أستاذ مساعد ب   إنجي فيكتور نصيف/ ـ   د
 ةوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن الطفيلياتقسم أستاذ ب   جيهان صالح صادق/ ـ أ.د
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  ياتالطفيلقسم أستاذ ب   أماني أحمد عبد العال بركة/ ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون           

 915/5/2/9102 الموضوع رقم
 ( طالــب وطالبــة30) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 

 تخصصات مختلفة .اجستير ودكتوراه م
 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
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 ماجستير طب األطفال  ريم صالح عبد الرسول عفيفي ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

( والمضاعفات الناجمة عن مرض أنيميا BCL11Aالف )22ية للخاليا ب التنب  بدور تعدد األشكال لجين اللوكيميا/الليمفاو 
 الخلية المنجلية في طب األطفال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    محمود أحمد الحاويـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة جامعة مدرس بقسم الباثولوجيــــــــــا اإلكلينيكية بمعهد الكبد القومي   عيل بديرحنان مسعد اسماد/  ـ

 ماجستير طب األطفال  أحمد عبد العظيم عبد القادر بدر ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 قتها بتعدد أشكال الجين المصنع ألوكسيد النيتريك البطانيةاعتالل األوعية الدموية ومدي شدة مرض انيميا الخاليا المنجلية وعال
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   محمود أحمد الحاويـ  د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة جامعة مدرس بقسم الباثولوجيــــــــــا اإلكلينيكية بمعهد الكبد القومي   حنان مسعد اسماعيل بديرـ  د/ 
 
 
 
 
 
 ماجستير طب األطفال  اسم محمد مصطفي أحمدب ط/ـــ 1

 :  الرسالة موضوع
تقييم تركيزات الزنك والنحاس في مصل األطفال ذوي الحا ت الحرجة في وحدة العناية المركزة لمطفال في مستشفي جامعة 

 المنوفية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــــــــ قسمبمساعد اذ أست    محمد سعيد المكاويـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة جامعة بكلية الطبة ـــــــــمدرس بقسم الباثولوجيــــــــــا اإلكلينيكي    ريهام صالح الزياتـ د/ 
 طب األطفال ماجستير    اسراء كمال الباز ط/ـــ 4

 :  الرسالة موضوع
 دراسة دور الغولوبولين المناعي الوريدي في عالج التهاب المخ عند األطفال

 المشرفون : 
 ــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   سامح عبد هللا عبد النبيـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    نجوان يسري صالحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممـــــــــدرس ب    نهلة محمد سعيدـ د/ 

 ماجستير طب األطفال   علي علـي محمد سليم ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 الوقاية من قرحة اإلجهاد لدي األطفال ذوي الحا ت المرضية الحرجة
 المشرفون : 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطف قسماذ بأست   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   محمد سعيد المكاويـ  د/ 

 ماجستير طب األطفال   حمد جالل السعدنيأ ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 إلرتشاح المائي لمطفال المصابين بالمتالزمة الكلويةدور التصوير باألشعة فوق الصوتية للوريد األجوف السفلي تقييم ا
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــال طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست    نجوان يسري صالحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممـــــــــدرس ب   هبه هللا محمد ناصر بحبحـ د/ 

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   هللا حمدأحمد عبد  ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 تأثر العالج اإلشعاعي لمرضي أورام الرأس والرقبة علي وظائف قناة استاكيوس
 المشرفون : 

 ـــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ ورئيس أست   عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 ـــــــــــــةــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ بأست   عادل ثروت عطا هللاـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــةباألكاديمية الطبية العسكريــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجرة  قسماذ بأست   شريف ماهر العينيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسممدرس ب   أحمد حمدي الشافعيـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد فكري محمد عطا هللا ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 الرخوة بفخذ الجنين قبل الو دة باستخدام الموجات فوق الصوتية لتنب  وزن الجنين عند الو دةقياس سمك األنسجة 
 المشرفون : 

 ــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب د ـــــــــــــــــــالنســــــــــــــــــــــــاء والتولي قسماذ بأست   سيد عبد المنعم محمودـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب النســـــــــــــــــــاء والتوليـــــــــــــــــــد  قسماذ مساعد بأست   عالء مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــد النســــــــــــــــــــــــاء والتوليــــــــــــ قسممدرس ب    أيمن السيد سليمانـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األشعــــــــة التشخيصيـــــــــــة  قسممدرس ب   وليد عبد الفتاح موسيـ   د/ 

 ض النساءماجستير التوليد وأمرا   أحمد علي االمبابي ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

التنب  بامكانية حدوث الو دة المبكرة عن طريق قياس مستوي هرمون الريالكسين بالدم في النساء ا ئي يعانين من األعراض في 
 .الثلث الثاني من الحمل

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــاء والتولي قسماذ بأست   سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب النســـــــــــــــــــاء والتوليـــــــــــــــــــد  قسماذ مساعد بأست    رجب محمد داودـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب النســــــــــــــــــــــــاء والتوليـــــــــــــــــــد  قسممدرس ب   و شاديهبه ماجد أبـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد مجاهد أحمد طمان ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

 ومرض التهاب األمعاء 9السلسلة الثثقيلة غير العضلية الميوسين  العالقة بين تعدد النيكلوتيد األحادي لجين
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية البيولوجية  قسماذ بأست   ايمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب العامة  أمراض الباطنة قسماذ مساعد بأست   السيد إبراهيم الشايبـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنــــــــــة العامة  قسممدرس ب  أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 

 باطنة العامةماجستير أمراض ال  مروة السيد عطية هالل حبيب ط/ـــ 88
 :  الرسالة موضوع

ب (في نشوء مرض التهاب الغدة الدرقية 3ـــــــ241ب )ميكرو أر إن إيه 3ــــــ241دراسة دور الحمض النووي الريبوزي الصغير 
 المناعي )هاشيموتو( 

 المشرفون : 
 وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمن جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ بأست    محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 

 ــــةـــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ بأست   عالء عبد السالم داوودد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ة أمراض الباطنــــــــــة العام قسممدرس ب    مي أشرف كاملـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية البيولوجية  قسممدرس ب   نهي ربيع محمد بيوميـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  حسام الشحات أبو شرارة ط/ـــ 80
 :  الرسالة موضوع

تأثير العالج بمضادات فيروس سي مباشرة التأثير علي الهيموجلوبين السكري في المرضي الذين يعانون من داء السكري 
 والتهاب الكبد المزمن الناتك عن فيروس سي 

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ مساعد بأست    السيد إبراهيم الشايبـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنــــــــــة العامة  قسممدرس ب   أحمد عز العرب عبد العليمـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة معةجابكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية البيولوجية  قسممدرس ب   شيماء الشافعي سليمانـ  د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  عادل أحمد سيف اإلسالم ط/ـــ 81
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مفعول فجوة السكر علي حدوث المضاعفات الضارة في مرضي السكري ذوي الحا ت الحرجة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ة العامة ــــــــــأمراض الباطن قسماذ بأست    سناء سيد جزاريند/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنــــــــــة العامة  قسممدرس ب   شيماء كمال الدين زويند/   ـ 
 واألوعية الدموية القلبماجستير أمراض    أحمد طارق أحمد ط/ـــ 84

 :  الرسالة موضوع
القيمة التنب ية لحمض اليوريك في حدوث اعتالل الكلية الناتك عن استخدام الصبغة بعد القسطرة العالجية األولية للشرايين 

 التاجية
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــيــــــالمنوف جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويةأمراض  قسماذ بأست   طارق صالح خليلـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 

 فيــــــــــــــــــــــــــــــةالمنو  جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب   محمد يحيي عبد الخالقـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال إيمان عبد الموجود محمود سالمة ط/ـــ 85
 :  الرسالة موضوع

 في تشخيص والتنب  بالتسمم الدموي في وحدة العناية المركزة لمطفال  17الدراسة اإلكلينيكية لالنترلوكين ــــــ
 المشرفون : 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممساعد ب اذأست    نجوان يسري صالحـ د/ 

 ــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممـــــــــدرس ب    وائل عباس بحبحـ د/ 

 المنوفية جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية   قسممـــــــــدرس ب   شيماء الشافعي سليمانـ د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد ناجي جابر طلخان ط/ـــ 86
 :  الرسالة موضوع

 لوريد البابي الكبدي في المرضي الذين يعانون من تشمع الكبد دراسة العالقة مابين بروتين )اس( وحدوث جلطة با
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنــــــــــة العامة  قسماذ بأست   إيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنــــــــــة العامة أمراض  قسممدرس ب  أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة جامعة مدرس بقسم الباثولوجيــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــة بكلية الطب   ريهام صالح الزياتـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة يممحمد عبد التواب محمود إبراه ط/ـــ 87

 :  الرسالة موضوع
تأثير البالونات الشريانية الطويلة والقصيرة باألشعة التداخلية في عالج قصور الشرايين بالساقين الناتك عن جلطة طويلة 

 بالشريان الفخدي 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب العامة  ــــــــــــةالجراحـــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    أحمد محمد حسنيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب العامة  الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   محمود سعيد عبد الحليمـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  مهدي أحمد عبد الحق عطايا /طـــ 81
 

 :  الرسالة موضوع
 العالج الجراحي للكيس السحائي النخاعي للفقرات القطنية العجزية في األطفال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةالطب بكلية الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسماذ مساعد بأست    تامر علي سلطان ـ د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم جراحة المخ واألعصاب   حسام الدين عبد العظيم حبيبـ د/ 
 ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــ جامعةبكلية الطب  مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب     أحمد جبري النجارـ د/ 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  هدي فؤاد عبد الفتاح عافية ط/ـــ 82

 :  الرسالة موضوع
 قيمة العناصر النادرة في مرضي الربو الشعبي

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةجابكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ بأست   أحمد عبد الرحمن عليـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ بأست   رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدرية والتدرن قسماذ مساعد بأست   جيهان علي عبد العالد/   ـ 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  دينا فؤاد سيف النصر زيدان ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي األطفال المصابين بنقص الصفائح الدموية المناعي األولي   bcl 2تقييم د  ت موت الخاليا المبرمك 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية قسماذ بأست    ية حسن قنديلسامـ أ.د/ 
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 ــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية  قسماذ مساعد بأست    إيمان علي أحمديـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   محمود أحمد الحاويـ   د/ 

 ــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــ جامعةبكلية الطب  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   سالي محمد الحفناويـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  سماح أحمد إبراهيم طوالن ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

دراسة مدي إنتشار إعتالل الشبكية الخداجي عند األطفال المولودين قبل األوان وارتباطه بفقر الدم خالل األسبوع األول من 
 الحياة  

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحــــة العين  قسماذ مساعد بأست    هاني أحمد خيري ـ د/

 ــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحــــة العين  قسممدرس ب     مروة علي زكيـ د/ 

 ماجستير طب األسرة   سارة رفعت عبد العال ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 ا نتهاك الجنسي الزوجي بين السيدات في مركز السادات محافظة المنوفية
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ مساعد بأست    نجوي نشأت حجازيـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    صفا حمدي القلشـ د/ 

 ماجستير طب األسرة   رشا توكل محمد النادي ط/ـــ 01
 :  الرسالة عموضو 

 أثر برنامك التوعية الغذائية علي الحالة التغذوية للنساء الحوامل المترددات علي وحدة صحة األسرة بقرية طرينة المحلة الكبري 
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 محافظة الغربية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ مساعد بأست    نجوي نشأت حجازيـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    صفا حمدي القلشـ د/ 

 المنوفيـــــــــة ةــــــــــــــــــجامعالمنزلي  ا قتصادبكلية غذية وعلوم الغذاء الت قسممدرس ب   نزيهة عبد الرحمن خليلـ د/ 
 ماجستير طب األسرة  عماد سمير الحنفي صالح ط/ـــ 04

 :  الرسالة موضوع
 معدل انتشار وعوامل الخطورة لمعراض ا كتئابية بين طالب جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ مساعد بأست    جوي نشأت حجازينـ د/ 

 نوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالم ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    مروة محمد محسبـ د/ 

 ماجستير طب األسرة  سلوي علي محمد القرمة ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 الهلع الناتك عن عدم وجود الهاتف المحمول بين األطباء المقيمين حديثي التخرج في مستشفيات جامعة المنوفية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــرة  قسمورئيس  اذأست   نجوي نشأت حجازيد/ أ.ـ 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    صفا حمدي القلشد/   ـ 

 جراحة العظامماجستير   محمد سامي حسن عالم ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 طرق عالج خلل تنسك عظمة التجويف الحرقفي باستبدال مفصل الحوض الكلي ونتائجها علي المدي القريب
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام جراحة العظـــــــــــــــ قسماذ بأست    أيمن محمد عبيدد/ أ.ـ 

 ــــةــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــ ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب    عماد بدوي بدويد/  ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  اهداء أحمد سامي عميرة ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 تأثير استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية في عالج قرح القرنية المستعصية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــن طب وجراحــــة العيــــــــــ قسماذ بأست   هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحــــة العين  قسممدرس ب   أحمد إبراهيم بسيونيـ  د/ 

 اجستير التوليد وأمراض النساءم   هند طلعت سالمة ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 تمديد استخدام سترات الكلوميفين في تمريض اإلباضة في مرضي متالزمة تكيس المبايض مع مقاومة سترات الكلوميفين
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةب بكلية الط النساء والتوليــــــــــــــــــــــــد قسماذ مساعد بأست   محمد عبد الغني عمارةـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب النساء والتوليــــــــــــــــــــــــد  قسماذ مساعد بأست    نبيه إبراهيم الخوليـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب توليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النساء وال قسممدرس ب    أيمن السيد سليمانـ د/ 

 ماجستير طب األسرة  أسماء جمال محمد نصر الدين ط/ـــ 02
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 :  الرسالة موضوع
ت صحة األسرة بقويسنا ـــ محافظة المنوفيةـــــ المعرفة وا تجاهات والرضا عن خدمات ما قبل الزواج بين المترددين علي منشآ

 مصر  
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الصحة العامة وطب المجتمع  قسماذ بأست   صفاء عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــــــــــرة طب األســــــــــــــــــــ قسممدرس ب    صفا حمدي القلشـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   رنا محمد عامر الوكيل ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

( في CXLجي المرتبط بالبروتين المتقارن )الجمع بين تصحيح الر ية بالليزر الموجة )الليزك( مع الربط المرتبط بالبروتين الكو 
 مريض عيوب ا بصار العالية مع القرنية الطبيعية 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــالمنوفيـــــــــ جامعةبكلية الطب طب وجراحــــة العيـــــــــــــــــــــــــــن  قسمبمساعد اذ أست  خالد الغنيمي القطب سيد أحمدـ د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحــــة العيـــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ مساعد بأست    حمد خيريهاني أـ د/ 

 ـــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحــــة العين  قسممدرس ب   أحمد إبراهيم بسيونيـ  د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أيمن عثمان عبد المنعم ط/ـــ 18
 :  الرسالة موضوع

 عالقة م شر الكروية بالتواء البطين األيسر في المرضي الذين يعانون من اعتالل عضلة القلب اإلقفاري ، دراسة تتبع رقطي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست  أحمد محمد عبد العزيز عمارةـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب    هند محمد عبده الديبـ   د/

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية عبد الرحمنعلي أبو بكر السيد أحمد  ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

 ا لتواء وفك ا لتواء للبطين األيسر في مرضي العالج التداخلي ا ختياري للشرايين التاجية
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   سعيد شلبي منتصرـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست  أحمد محمد عبد العزيز عمارةـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةجامعبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمأستاذ مساعد ب     محمود كامل أحمد ـ   د/

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد محمد جالل سند ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 تأثير ا ستئصال الجراحي لجزء من عضلة القلب علي تغيرات رسم القلب في مرضي اعتالل عضلة القلب ا نسدادي الضخامي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مراض القلب واألوعية الدموية أ قسماذ بأست    هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمأستاذ مساعد ب    غادة محمود سلطان  ـ   د/

 ماجستير الجراحة العامة   محمد علي صالح أبو سمرة ط/ـــ 14
 :  سالةالر  موضوع

 المقارنة بين نتائك األشعة للغدد الليمفاوية بالحوض قبل العملية وتحليلها الباثولوجي بعد العملية في حا ت أورام المستقيم
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةالطب  بكليةالجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسماذ بأست  سليمان عبد الرحمن الشخص ـ أ.د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب مدرس بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة     محمد عبد الجليل البلشي ـ   د/

 جستير الجراحة العامة ما محمد محمود الطيب عامر محمود ط/ـــ 15
 :  الرسالة موضوع

 طريقة مقترحة إلصالح العضو الذكري المخفي أثناء إجراء الطهارة
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــ جامعةبكلية الطب الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسماذ بأست    تامر فخري عبد العزيزـ أ.د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب مدرس بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة      أحمد محمد نبيل ـ   د/

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   حامد السيد السيد العيسوي ط/ـــ 16
 :  لرسالةا موضوع

 اإلصابة الحادة للكلي بعد العمليات الجراحية
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخـــــــــــــــــــــــــــدير والعناية المركزة  قسماذ بأست     غادة علي حسنـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسممساعد باذ أست  عبد العظيم عبد الحميد البكري ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخـــــــــــــــــــــــــــدير والعناية المركزة  قسمب مدرس     رباب محمد حبيبد/   ـ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   صالح عبد العزيز جندي أحمد ط/ـــ 17
 :  الرسالة موضوع

 تأثير التخدير الكلي علي الوظيفة المعرفية للمرضي كبار السن
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةجابكلية الطب التخـــــــــــــــــــــــــــدير والعناية المركزة  قسماذ بأست  عز الدين صالح محمد إبراهيم ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست     الهام السيد الفقيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب العناية المركزة التخـــــــــــــــــــــــــــدير و  قسممدرس ب    أمل إسماعيل عبد الرحمنـ   د/ 

 ماجستير عالج األورام والطب النووي    إيمان جمال إسماعيل ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تأثير تناول جرعات منخفضة من ا سبرين مع الحقن الكيماوي الشرياني في عالج سرطان الكبد
 :  المشرفون

 المنوفيـــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب عالج األورام والطب النووي  قسماذ ورئيس أست    ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــة جامعةبكلية الطب عالج األورام والطب النووي  قسماذ مساعد بأست   أشرف السيد عبد الغني ـ   د/ 

 المنوفية جامعة اذمساعدالتصويرالطبي واألشعةالتداخلية بمعهد الكبد القوميأست   قيمحمد شوقي الوراـ   د/ 

 ـــــــــــةــــــــــــــــالمنوفيــــــــ جامعةبكلية الطب عالج األورام والطب النووي  مدرس بقسم    الشيماء محمود الحنفيد/   ـ 

 مراض الجلدية والتناسلية ماجستير األ شيماء عبد المقصود أحمد شلتوت ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 تقييم دور البالزما الغنية بالصفائح الدموية المستخلصة ذاتيا كدواء موضعي في عالج ا عتالل الجنسي لدي السيدات
 المشرفون : 

 ــــــــــةـــــــــــــــــــــالمنوفيــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسمباذ أست    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   محمد فوزي إسماعيل سعد ط/ـــ 42
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 :  الرسالة موضوع
 التواصل بين األباء واألبناء فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب تناسلية األمراض الجلدية وال قسماذ بأست    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسممدرس ب  هبه هللا سعد الدين خليل بازيد ـ   د/ 
 ية والتناسلية ماجستير األمراض الجلد   إيمان السيد أحمد غنيم ط/ـــ 48

 :  الرسالة موضوع
 عالية الحركة في مرض البهاق  2-دور مجموعة بوكس

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب لكيمياء الحيوية الطبية ا قسممدرس ب    إيمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مروة صالح صالح أبو عاشور ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 الصدفية الشائعدراسة مناعية هستوكيميائية إلظهار المولد المضاد لعامل فون ويلبراند في مرض 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةلطب بكلية ا أستاذ مياعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     نانيس شوقي هولهـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسممدرس ب  هبه هللا سعد الدين خليل بازيد ـ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء   محمد حسين شلبي ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بين الخاليا السرطانية الموجودة بالدورة الدموية والتشريح  المرضي النسيجي  ورام المبيض
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب النســـــــــــــــــــــــاء والتوليــــــــــــــــــــــــد  قسماذ بأست    محمد سالمة جادـ أ.د/ 

 ــــــــــــاأستاذ المناعة وعلم الحيوان بكلية العلوم جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    محمد لبيب سالمد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــ جامعةبكلية الطب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النساء والتول قسمب أستاذ مساعد   عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق  خالد محمد رمضان محمد ط/ـــ 44

 :  الرسالة موضوع
 إيجاد خورازمية عالجية لصغر شق الوجه

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسمذ باأست    ف اد محمد غريبـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب   مدحت سامي علي حسند/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  مقسمدرس ب     أحمد ثروت نصارـ   د/ 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  محمد أحمد علي مصطفي طعيمة ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضوع

لمستمر للخفض المستحث لضغط الدم عند المقارنة بين الديكسميديتومدين والنيتروجلسرين وسلفات الماغنسيوم بالحقن الوريدي ا
 المرضي الخاضعين لجراحات تثبيت الفقرات القطنية
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخـــدير والعناية المركزة  قسمورئيس اذ أست    حاتم أمين عطا هللا ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست     ياسر إبراهيم فتحيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست    أحمد علي عبد العزيزـ   د/ 
 دكتوراه جراحة القلب والصدر  د الصبور مصيلحيمحمد مصيلحي عب ط/ـــ 46

 :  الرسالة موضوع
 تأثير جراحة الشرايين التاجية علي التطور في تصلب الشرايين التاجية األصلية 

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ جامعةبكلية الطب  جراحة القلب والصدر قسمباذ أست      أحمد لبيب دخانـ أ.د/ 

 ـةالمنوفيبكلية طب  جراحة القلب والصدر قسموقائم بعمل رئيس اذ مساعد أست     رفيق فكري برسومـ   د/ 

 ــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسمب مدرس    محمد أحمد الحاج عليـ   د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة   محمد مرزوق عزب الجلداوي ط/ـــ 47
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة النتائك األولية لتكميم المعدة بالمنظار وبالون المعدة في مرضي السمنة المفرطة 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة الجراحـــــــــــــــ قسماذ بأست  أشرف عبد الهادي زين الدين ـ أ.د/ 

 لمنوفيــةا جامعةبكلية الطب أستاذ مساعد بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة     محرم عبد السميع محمد ـ   د/

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب أستاذ مساعد بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة     عاصم فايد مصطفي ـ   د/

 المنوفيـــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــة العامة مدرس بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     عادل سعد زيدان ـ   د/

 دكتوراه األشعة التشخيصية   مروة سيد عبد المقصود إبراهيم ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 في تقييم إصابات غضاريف وأربطة مفصل الركبة دور التصوير بالرنين المغناطيسي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 

 ـــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست     أشرف أنس زيتونـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    طارق فوزي عبد الالـ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العين  علي عبد الحكم علي الحايس ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 الدمعي بالمنظار مع استخدام مادة األولوجين جراحات تحويل مسار الجهاز
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحــــة العيـــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ بأست    هشام محمد المزارـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــة العيـــــــــــــــــــــــــــن طب وجراحــ قسماذ مساعد بأست    سامح سعد مندورد/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسممدرس ب   أشرف علي الدمرداشد/  ـ  
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  يةمحمد عباس توفيق عط ط/ـــ 52

 :  الرسالة موضوع
 استخدام الملفات عن طريق القسطرة المخية التداخلية في عالج تمزق تمدد األوعية الدموية الدماغية صغيرة الحجم .
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 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة امعةجبكلية الطب األمراض العصبية والنفسية  قسماذ ورئيس أست    رشا على القبانيـ أ.د/ 

 اإلسكندريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض العصبية والنفسية  قسماذ بأست   أسامة ياسين منصورـ أ.د/ 

 ــــــةالمنوفيـــــــ جامعةبكلية الطب األمراض العصبية والنفسية  قسماذ مساعد بأست   مصطفي صالح مليكـ   د/ 
  905/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   .  دينا محمد مصطفي سويد/ ةبيبللط الباثولوجيافي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  925/5/2/9102 مالموضوع رق

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / محمد شكري إبراهيم الحارون  .بيبللطفي طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  159/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / هبه بدوي عبد السالم  .بيبةللطفي طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  159/5/2/9102 الموضوع رقم

لـدكتوراه ا الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الك
   / مصطفي عبد العاطي مليجي  .بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  959/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الك
   .  محمد لبيب حسن مصطفي/ بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  559/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنللدراسات العليا والبحوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
   /فاطمة الزهراء عبد المنعم إبراهيم زين  .بيبةللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  459/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأند/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.
   / إيهاب محمد شريف صدقي  .بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  759/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مذكرة أ.د/
   .  محمود فتحي عبد الحافظ طاحون/ بيبللط جراحة العظامفي 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  859/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنة للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلي
   / محمد مصطفي أحمد العليمي  .بيبللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  959/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنعليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ال
   / إبراهيم عوض محمد رزق  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  505/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والب
   / محمد سعيد علي دنيا  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
  525/5/2/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / شرين داود يوسف  .بيبةللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 155/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى ـــ بشــأنم
 .%13ر44 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير إسراء مصطفي السيد محمد/ بيبةللط أمراض الباطنة العامةالماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 155/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وال  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنبحــوث م
 .%19ر30 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أميرة سعيد أحمد نور الدين بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 955/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%14ر73 ونسبة مئويةمقبول  عام بتقدير/ داليا رفاعي أحمد أحمـد بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 555/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%17ر33 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد حمدي مصطفي بيبةللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ع للجامعة... ويرف  الموافقة
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 455/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد جـــدا  عـــام بتقـــدير/ رحـــاب محمـــود عبـــد الحميـــد ســـالمة بيبـــةللطالماجســـتير فـــي الكيميـــاء الحيويـــة الطبيـــة 

 .%77ر27
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 755/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%87 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ بثينة محمود جودة عفيفي بيبةللطالماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 855/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%18ر83 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرالال  / محمود أحمد عبدبيبللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 955/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%18ر70 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ شيماء عبد العظيم فتوح ةبيبللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 540/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%71ر92 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ آية حمدي عبد العزيز الصباغ بيبةللطعة التشخيصية الماجستير في األش

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5425/5/2/9102 الموضوع رقم

  نح درجةالموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية وم ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
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 .%78ر88 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ زهراء عزب محمد أبو العطا بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 154/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   مــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعت ـــ بشــأنم
 .%75ر71 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ أروي عبد الحميد حجي بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 154/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنث م
 .%71ر51 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ شيرين ضياء الدين علي بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 954/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الك  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%72ر52 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ هدير محمد الشوربجي بيبةللطالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 554/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر31 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ سارة سيد أحمد مصطفي عالم بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 للجامعة... ويرفع   الموافقة
 454/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر13 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ راندا فهيم عبده بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  لموافقةا
 754/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%80ر73 ونسبة مئويةجيد جدا   عام بتقدير/ مروة محمد عتيم بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 854/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%18ر35 ونسبة مئويةد // جي عام بتقدير/ مها محمد عبد الحي غالي بيبةللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 954/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%79ر94 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير / أحمد سمير أحمد فرجبيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 705/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%15ر12 ونسبة مئويةمقبول  عام بتقديري فوزي محمد مطاوع / فهمبيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 725/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر12 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ كريم محمد رزق زهران بيبللطامة الماجستير في الجراحة الع

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 157/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%19ر30 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ طارق محمد وجيه الدين سرور بيبللطفي الجراحة العامة الماجستير 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 157/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنم
 .%19ر30 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد عادل محمد فوزي بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 957/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفر  ـــ بشــأنم
 .%19ر30 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد السعيد عبد الوهاب الشاعر بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 557/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة  ـــ بشــأنم
 .%19ر41 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد علي مجاهد محمد حسن بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 457/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنث م
 .%75ر31 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أشرف مجدي مصطفي أبو السعود بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 757/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة ل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلدراســات العليــا والبحــوث م
 .%18ر59 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ مصطفي فتحي السعيد عطا بيبللطالماجستير في الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 857/5/2/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأند/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%80ر19 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ ياسمين عبد العزيز قوره بيبةللطالماجستير في السمعيات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 957/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%73ر50 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ إسماعيل عبد الهادي عبد الهادي بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 عة... ويرفع للجام  الموافقة
 805/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر71 ونسبة مئوية// جيد  عام بتقدير/ محمد أحمد محمد طايع بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة...   الموافقة
 825/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر71 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمود عبد الهادي الطيب محمد  بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : رارــالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 158/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%70ر92 يةونسبة مئو جيد //  عام بتقديرعبد الحميد سعيد / عبير بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 158/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%70ر71 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمد إسماعيل شحاتة مصطفي بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 958/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد //  عـــام بتقـــديرد الشـــافي عبـــد الهـــادي حجـــاج  / هايـــدي عبـــبيبـــةللطالماجســـتير فـــي طـــب وجراحـــة العـــين 

 .%74ر08
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 558/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر50 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ أحمد السيد أحمد عمارة بيبللطوجراحة العين  الماجستير في طب

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 458/5/2/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   رجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح د ـــ بشــأنم
ــة والتناســلية  ــراهيم ســرحان بيبــةللطالماجســتير فــي األمــراض الجلدي ــي محمــد حســين إب ــد //  عــام بتقــدير/ من  ونســبة مئويــةجي

 .%13ر18
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 758/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــ ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد //  عـــام بتقـــدير/ مـــي عبـــد المرضـــي عبـــد هللا عمـــر بيبـــةللطالماجســـتير فـــي األمـــراض الجلديـــة والتناســـلية 

 .%72ر10
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 858/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنيــا والبحــوث م
 .%71ر51 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ الزهراء عادل أحمد حسنين بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 958/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكر   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%78ر52 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ نهال عبد النبي طه بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 905/5/2/9102 موضوع رقمال

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر3 ونسبة مئوية جداجيد  عام بتقدير/ عبد الرحيم جمعه عبد الوهاب بيبللطالماجستير في جراحة المسالك البولية 

 
 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 925/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%77ر78 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ إيمان شوقي عبد الرحمن بده بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 159/5/2/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر37 ونسبة مئويةيد // ج عام بتقدير/ أحمد محمود إبراهيم الدسوقي بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 159/5/2/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبجراحـة العظـام الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8لمادة )وذلك طبقا لنص امحمد كمال عبد الهادي عبد الغني  

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 959/5/2/9102 الموضوع رقم

طــب المنــاطق الحــارة الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )مختار حسين  رشا / ةللطبيبوصحتها 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 559/5/2/9102 الموضوع رقم

درية األمــراض الصــالموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )رشا أحمد فخر الدين بدير  / ةللطبيبوالتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 459/5/2/9102 الموضوع رقم

التوليـد وأمـراض النسـاء بلـوم الدراسـات العليـا فـي الموافقة علـى مـنح دـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )مروة مأمون محمد محمد  / ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 759/5/2/9102 الموضوع رقم

ــا وال ــة للدراســات العلي ــ بشــأن بحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكلي ــا فــي ـ ــوم الدراســات العلي ــى مــنح دبل ــة الموافقــة عل األمــراض الجلدي
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )مريام جورج خليل  / ةللطبيبوالتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 859/5/2/1029الموضوع رقم 

/ أحمـد صـبحي أبـو للطبيـبالموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي الجراحـة العامـة ــ بشـأن وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )الفتوح عبد الرحيم  

 القــــرار :

 الموافقة  ... ويرفع للجامعة

 959/5/2/1029وضوع رقم الم

أسـتاذ التخاطـب بكليـة الطـب جامعـة  عبـد الحلـيم إبـراهيم انتـداب أ.د/ عمـاد كامـلــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث 
 أسيوط لمشراف على وحدة التخاطب بالكلية وذلك بواقع يومين في األسبوع على أن يكون يوم السبت من أيام ا نتداب 

 لقــــرار :ا

 الموافقة  ... ويرفع للجامعة

 400/5/2/1029الموضوع رقم 

موافقـة مجلـس إدارة دبلـوم تمثيـل مسـرح الجريمـة علـى زيـادة الرسـوم الدراسـية ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
جنيـة فـي  1000جنيـة فـي التـرم األول و  5000مبلـ   علـى أن يـتم تسـديد 1028جنيـة لـدورة أكتـوبر  5000جنية بد  من  3000لتصبح 

 الترم الثاني .
 القــــرار :

 الموافقة  ... ويرفع للجامعة

 240/5/2/1029الموضوع رقم 

   تسعير الساعة المعتمدة لبرام  الدراسات العلياـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 القــــرار :

 دراسة ي جل لمزيد من ال
 401/5/2/1029الموضوع رقم 

أيـام حضـور أسـبوعيا كشـرط  1موافقـة مجلـس القسـم علـى التفـرغ للدراسـات العليـا ــ بشـأن عرض خطـاب أ.د/ رئـيس قسـم األنـف واألذن والحنجـرة  
  للتسجيل لدخول االمتحان
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 القــــرار :

 أحيط المجلس علما .
 140/5/2/1029الموضوع رقم 

تعييــر مســمي قســم األشــعة التشخيصــية إلــى قســم األشــعة التشخيصــية ـــ بشــأن ســم األشــعة التشخيصــية عــرض خطــاب أ.د/ رئــيس ق
 والتداخلية والتصوير الطبي وذلك اسوة بأقسام األشعة بالجامعات األخري

(Radiodiagnosis, Interventional Radiology and Medical Imaging) . 

 القــــرار :

 الموافقة  ... ويرفع للجامعة

 940/5/2/1029الموضوع رقم 

موافقة مجلس القسم على عدم دخول امتحـان الشـفوي والعملـي دكتـوراه لمـادة ـ بشـأن عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األشعة التشخيصية 
الكثيـر األشعة التشخيصية اال لمن ينجح في االمتحان التحريري وذلك اسوة باألقسام األخـري بالكليـة التـي تطبـق هـذه النظـام الـذي يـوفر 

 من الجهد والوقت للممتحنين سواء من القسم أو الممتحنين الخارجيين .
 القــــرار :

 الموافقة
 540/5/2/1029الموضوع رقم 

موافقة على سفر سيادته لحضور مؤتمر الجمعيـة األوربيـة لجراحـة المسـالك البوليـة بأسـبانيا فـي ـ بشـأن عرض خطاب أ.د/ عميد الكلية 
 على نفقته الخاصة .  0282مارس  82حتى  85الفترة من
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

 1028/1029" للعام الجامعي الخامسةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 
 10/2/9102الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

الموافـــق  األحـــدمـــن صـــباح يـــوم عشـــر الحاديـــة " وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة  الممتـــدةعقـــد مجلـــس الكليـــة " جلســـته 
 عميد الكلية ورئيس المجلس  أحمد أحمـد على جمال الدينبرئاسة أ.د/  02/8/0282

 . 25/2/1029الموافق  األحدالمنعقدة يوم  1027/1028للعام الجامعي  التاسعةالسادة حاضري الجلسة حضور و ب 
ضافة    المخ واألعصــــاب رئيس قسم جراحة     أ.د/ عصام الدين جابر صالح  وا 

بسـم هللا الـرحمن الـرحيم  بـذكر عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ السيد  * واستهل الجلسة
  ثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجميع دوام التوفيق .

لتنظـيم المـؤتمرات العلميـة باألقسـام العلميـة داخـل الكليـة  وقد أحاط سيادته أعضاء المجلس علمـا بـاإلجراءات المتبعـة
على أن يتم اإلخطار بها بشكل رسمي بخطاب من أ.د/ رئيس القسـم إلـى أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث ثـم ترفـع 

حاطة سيادته علما بانعقاد المؤتمر   .بخطاب من أ.د/ عميد الكلية إلى أ.د/ رئيس الجامعة لدعوته واج
  1029وتحدث السيد أ.د/ رئيس قسم طب وجراحة العين عن م تمر القسم وأنه سيكون في شهر فبراير 

 . 1029وكذلك أ.د/ رئس قسم الباثولوجيا عن م تمر القسم أن موعده في شهر مارس  

 ـــــــ وتم عرض الخطة الخمسية لألقسام العلمية
 تالي :في عرض الموضوعات على النحو السيادته * ثم بدأ 
 540/5/2/9102 الموضوع رقم

ــة للدراســات العليــا والبحــوث  ــذكرة أ.د/ وكيــل الكلي ــا الجــزء  ـــ بشــأنم )دبلــوم ـ  يالثــانالموافقــة علــى اعتمــاد نتيجــة الدراســات العلي
 . 0281 أكتوبردور ماجستير ــ دكتوراه( 

 القـــرار 

 الموافقة على:
  للجامعة . على النحو التالي .. ويرفعاعتماد النتيجة ـ 8

 :الدبلومأوال : 
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 النسبة  الناجحون  الراسبون الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 %40ر45 45 68 82 826 886 األمراض الجلدية والتناسلية 8
 %02 8 4 5 5 82 طب المناطق الحارة 0
 %52 6 6 1 80 02 أمراض القلب واألوعية الدموية 1
 %75 6 0 ـــ 1 1 ناألمراض الصدرية والتدر  4
 %822 6 ـــ 0 6 1 طب األسرة 5
 %42 0 1 1 5 1 الباثولوجيا اإلكلينيكية 6
 %01ر11 7 01 4 12 14 طب وجراحة العين 7
 %7ر7 0 04 4 06 12 جراحة العظام 1
 %85ر17 82 51 82 61 71 التوليد وأمراض النساء 2
 %84ر01 8 6 ــــ 7 7 األشعة التشخيصية 82
 صفر% ــــ 6 ـــــ 6 6 احة المسالك البوليةجر  88
 صفر% 4 ـــ ــــ 4 4 التخدير والعناية المركزة 80
 %42ر2 2 81 0 00 04 الجراحة العامة 81
 %01ر57 0 5 ــــ 7 7 جراحة األنف واألذن والحنجرة 84
 %52 0 0 ـــ 4 4 الطب الطبيعي 85
 %02 8 4 8 5 6 األمراض العصبية وطب النفسي 86
 

 ثانيا : الماجستير:
 النسبة  الناجحون  الراسبون الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 %822 1 ــــ ـــ 1 1 الهستولوجيا 8
 %822 0 ــــ ــــ 0 0 الطفيليات 0
 %50ر61 12 07 1 57 65 طب األطفال 1
 %88ر88 8 1 ـــ 2 2 طب المناطق الحارة 4
 %11ر46 5 1 0 81 85 الدموية أمراض القلب واألوعية 5
 %81ر81 0 2 8 88 80 األمراض الصدرية والتدرن  6
 %11ر11 5 8 8 6 7 طب األسرة 7
 %47ر16 2 82 0 82 08 الباثولوجيا اإلكلينيكية 1
 %45ر65 08 05 7 46 51 طب وجراحة العين 2
 %86ر21 2 44 6 51 52 جراحة العظام 82
 %17ر5 81 12 8 41 42 التوليد وأمراض النساء 88
 %14ر41 82 82 8 02 12 األشعة التشخيصية 80
 %16ر16 4 7 ـــ 88 88 جراحة المسالك البولية 81
 %822 8 ـــ ــ 8 8 طب الصناعات 84
 %822 0 ــــ ـــ 0 0 الصحة العامة وطب المجتمع 85
 %75 6 0 ـــ 1 1 التخدير والعناية المركزة 86
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 %822 8 ـــ 8 8 0 طب الطوارئ 87
 %822 8 ـــ ـــ 8 8 الفسيولوجيا 81
 %75 1 2 0 80 84 طب الحا ت الحرجة 82
 %17ر0 86 07 4 41 47 الجراحة العامة 02
 %11ر11 5 82 8 85 86 أمراض الباطنة العامة 08
 %80ر5 1 08 8 04 05 جراحة األنف واألذن والحنجرة 00
 %52 4 4 ـــ 1 1 السمعيات 01
 %05 8 1 ـــ 4 4 ب الطبيعيالط 04
 %51ر41 7 6 8 81 84 األمراض العصبية والطب النفسي 05
 صفر% ـــ 8 ـــ 8 8 عالج األورام والطب النووي 06
 %822 8 ـــ ـــ 8 8 الباثولوجيا 07

 ثالثا : الدكتوراه:
 النسبة  الناجحون  الراسبون الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 %822 8 ـــ ــ 8 8 اكولوجياالفارم 8
 صفر% ـــ 8 8 8 0 األمراض الجلدية والتناسلية 0
 %822 4 ـــ ـــ 4 4 الطفيليات 1
 %1ر11 1 12 1 11 16 طب األطفال 4
 صفر% ــ 0 ـــ 0 0 األمراض الصدرية 5
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 التخاطب 6
 %17ر5 1 5 8 1 2 طب وجراحة العين 7
 صفر% ـــ 1 1 1 6 جراحة العظام 1
 %11ر11 5 82 0 85 87 األشعة التشخيصية 2
 %822 0 ـــ ـــ 0 0 التشريح واألجنة 82
 %46ر85 6 7 4 81 87 التخدير والعناية المركزة 88
 صفر% ـــ 8 ـــ 8 8 الفسيولوجيا 80
 %02 8 4 8 5 6 طب الحا ت الحرجة 81
 %06ر18 5 84 1 82 00 الجراحة العامة 84
 %80ر2 4 07 7 18 11 الباطنة العامة 85
 صفر% ـــ 0 8 0 1 جراحة األنف واألذن 86
 صفر% ـــ 1 ـــ 1 1 السمعيات 87
 %52 8 8 ـــ 0 0 الطب الطبيعي 81
 %822 8 ـــ 8 8 0 الطب النفسي 82
 %66ر66 0 8 ـــ 1 1 عالج األورام والطب النووي 02
 %822 1 ـــ ـــ 1 1 الباثولوجيا 08
 صفر% ـــ 8 ـــ 8 8 جراحة المخ واألعصاب 00
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 األمراض العصبية 01
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 %51ر11 1 6 8 84 85 جراحة التجميل والحروق 04
 %11ر11 8 0 ــــ 1 1 جراحة القلب والصدر 05
 %88ر8 8 6 0 7 2 التوليد وأمراض النساء 06
 %42 0 1 8 5 6 جراحة المسالك البولية 07
 %05 1 8 ـــ 4 4 الباثولوجيا اإلكلينيكية 01
 صفر% ـــ 6 ـــ 6 6 طب المناطق الحارة وصحتها 02

 440/5/2/1029الموضوع رقم 

الموافقة على تعيين د/ سمر أحمد الرفاعي المـدرس بقسـم الطفيليـات بالكليـة لشـغل وظيفـة أسـتاذ مسـاعد بـذات القسـم ــ بشأن مذكرة شئون هيئة التدريس 
 لية.والك

 القــــرار :

  الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 740/5/2/1029الموضوع رقم 

سـم عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب  ـــ بشـأن الموافقـة علـى انتـداب الطبيـب/ محمـد سـعيد محمـد السـنافيري المـدرس المسـاعد بالق
 ة بواقع يومين أسبوعيا بما   يتعارض مع أوقات العمل الرسمية.لمعهد ناصر بالقاهر 

 القــــرار :

 الموافقـة ... ويرفع للجامعة .
 

 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/  أحمـد واج
 . ع الجلسةرئيس المجلس رفعميد الكلية و  أحمـد على جمال الدين

 
 

 
  الكليةعميد                                أمين المجلس                   

 
أحمدددد أحمدددـد علددد  أ.د/                                                                   حسام سني البهاء طلعتأ.د/ 
 جمال الدين


