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 أمانة المجالس واللجان       

ج ا ضر  ع مح ا م ةت ي ل ك ل ا جلس   م
سة  ل ج ل ا شر"  ة ع ي ن ا ث ل عي ا م ا ج ل ا م  ا ع ل ل  "2017/2018 

م و و ي دة  ق ع ن م ل دا ح أل فق  ا ا و م ل   12/8/2018ا

 صباح العاشرة والنصفوذلك في تمام الساعة  2017/2018" للعام الجامعي الجلسة الثانية عشرعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  12/8/2018الموافق  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     مد أحمد سامي قنديل ـ أ.د/ مح
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
  الباطنة العامـــــــة رئيس قسم أمراض    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة    أ.د/والء فريد عبد العزيز موسي ـ
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     طفي القبانيرشا على مصـ أ.د/ 

   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 الجراحة العامةرئيس قسم      حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     العدل ـ أ.د/ روحية حسن 
   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرش /ـ أ.د
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
   ألعصــــابرئيس قسم جراحة المخ وا      عصام الدين جابر صالحـ أ.د/ 
  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد بكرـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
 ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة      ـ أ.د/حاتم أمين عطا هللا

 عالج األورام والطب النووي رئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/
 رئيس قسم طب األســـرة     ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     على البطش ـ   د/ مها محمد 
   قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر       رفيق فكري برسيم ـ   د/
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  رةأستاذ متفرغ بقسم طب األســــ     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 ـة التشخيصيــــاألشعة أستاذ بقسم      ـ أ.د/زينب عبد العزيز على 

  أستاذ بقسم الطفيليــــات    ـ أ.د/أميمه كامل عبد السالم الشافعي
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ـ أ.د/ محمود السيد أبو سالم 

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هدي محمد كامل السبكي ـ أ.د/
 م أمراض القلب واألوعية الدمويــــة أستاذ بقس     ـ أ.د/ محمد فهمي النعماني 

  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 
  رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ـ أ.د/ياسر عبد الوهاب خليل
 ــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلي     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام     ـ أ.د/محمود محمد هدهود 

 درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت     ـ أ.د/أحمد عامر عبد الوهاب خميس
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     فاطمة النبوية عبد الهاديـ أ.د/

 بقسم الكيمياء الحيويـــة أستاذ      ـ أ.د/ منال عبد العزيز سعفان
 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفرح السقاأ.د/ ـ 
 األمراض المتوطنةأستاذ بقسم     أيمن محمد عبد الغني اللحلحأ.د/ ـ 

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية      عبد الرحيم مقلدـ أ.د/ أمل فتح هللا
  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ أحمد محمد جمال الدين عزب

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

 الجودة بالكلية(الحيوية )مديروحدةءالكيمياعدبقسم المسااألستاذ      ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
   أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة      ـ  د/ نجوي عبد الغني ضحا

  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز د/  ـ 
  مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب       ـ  د/ أحمد فتحي شيحة

 

 باإلنابة عن أ.د/ رئيس القسم . الفسيولوجيـــــا قسماألستاذ المساعد بحضر د/ يحيي محمد نجيب قد 
 

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة ـ أ.د/ حسام عبد القادر أحمد

 عن عدم الحضور كل من :تغيب * وقد 
   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة ـ أ.د/ عاطف أبو السعود على   رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد د/ أيمن عبد القادر شبانه ـ أ.

  قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس  محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/  رئيس قسم الهستولوجيا  ـ أ.د/ مها السيد سليمان
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي  ـ أ.د/ نبيل أحمد لطفي مبارك    أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية أحمد الصيرفيـ أ.د/فاطمة 

  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ـ أ.د/ أحمد عبد الرؤوف متولي  أستاذ بقسم الهستولوجيا   ـ أ.د/ أحمد أبو زيد على
   أستاذ بقسم الباطنة العامـــة   إيهاب أحمد مصطفيأ.د/ـ   أستاذ بقسم الفسيولوجيا وسف جرجس صبري يـ أ.د/ 
   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ـ أ.د/ محمد إسماعيل صبري  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ رحاب منير رمضان سمكة ـ أ.د/

  أستاذ بقسم الباطنة العامة ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب طفالأستاذ بقسم طب األ  ـ أ.د/غادة محمد على المشد
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال ـ أ.د/ على محمد الشافعي   رةـــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـ ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب 

  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ  ر عبدهأسماء جاب ـ أ.د/  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن  ـ أ.د/ أسامة فهيم منصور
   مدرس بقسم األشعة التشخيصية   ـ  د/ طارق فوزي عبد هللا  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة ـ  د/ محمد عبد الرؤوف قرني
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 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة  ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 
 

رحيم " ثم رحمن الميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الع أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته بالسيد أ.د/ رئيس الجامعة والسادة الحضور أعضاء 

 
ة متمنيــا مــن هللا عــز وجــل أن يعيــده علــى األمــبقــرب حلــول عيــد األضــحى المبــارك  * هنــس ســيادته الســادة الحضــور

 .صرنا الحبيبة بالرخاء واالستقرارالمية جميعا باليمن والبركات وعلى ماإلس
 هنس سيادته كل من :* و 

 على تولية رئاسة القسم  رئيس قسم جراحة العظــــــام  ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 القسم على توليها رئاسة ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي  رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 

 سيادته كل من : * وشكر
  السابق رئيس قسم جراحة العظــــــام   السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 السابق ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي  لمياء جمال الدين الحمراوي ـ أ.د/ 

وليـو ي 18حتـى  15عن المؤتمر السنوي الخامس والعشرون للكلية والمنعقد في الفترة من  ثم عرض سيادته تقرير* 
2018 . 

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

: ت  ا ق د ا ص م ل ا وال :   أ
قم  ر ضوع  و م ل  1379/12/8/8201ا

 قالموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018 يللعــام الجــامع" العاشــرةالمصــادقة علــى محضــر اجتمــاع مجلــس الكليــة " الجلســة 
حتـــــــــى  1266/11/7/2018 والمتضـــــــــمنة القـــــــــرارات مـــــــــن  22/7/2018والممتـــــــــدة حتـــــــــى يـــــــــوم األحـــــــــد الموافـــــــــق  8/7/2018

1378/11/7/2018 . 
قــ ل رارـا  : ـ

 المصادقة
قم  ر ضوع  و م ل  8013/12/8/8201ا

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

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

 األستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العين بالكلية   ـ د/ سامح سعد مندور 1 
 المدرس بقسم طب وجراحة العين بالكلية   ـ د/ محمد سامي عبد العزيز 2 

تمبر سب 26حتى  22حة المياه البيضاء وتصحيح اإلبصار في الفترة من إلى فيينا بالنمسا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجرا
 على نفقتهما الخاصة حيث يوجد لسيادتها دعوات لحضور المؤتمر . 2018

ــ د/ مــروة علــى زكــي3  إلــى فيينــا بالنمســا لحضــور مــؤتمر الجمعيــة  بقســم طــب وجراحــة العــين بالكليــة  المــدرس ـ
علـى نفقـا الجامعـة حيـث يوجـد  2018سـبتمبر  26حتـى  22صـحيح اإلبصـار فـي الفتـرة مـن األوروبية لجراحـة الميـاه البيضـاء وت
 لسيادتها بحث مقبول بالمؤتمر .

مـؤتمر إلـى فيينـا بالنمسـا أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العـين بالكليـة  ـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان 4
ــاه البيضــاء وتصــحيح اإلبصــار علــى نفقتــا  2018ســبتمبر  26حتــى  22فــي الفتــرة مــن  الجمعيــة األوروبيــة لجراحــة المي

 لحضور الخاصة حيث يوجد لسيادتا دعوة لحضور المؤتمر .
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تحدة أورالندو بالواليات المبالكلية إلى  األطفالقسم طب ب المدرس وائل عباس عبد المقصود بحبحـ د/ 5
نفقتا  على 2018 نوفمبر 6حتى  2في الفترة من المؤتمر السنوي لألكاديمية األمريكية لطب األطفال لحضور  األمريكية

 . لحضور المؤتمر دعوة الخاصة حيث يوجد لسيادتا
 ألمانيااألستاذ المساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بالكلية إلى ميونخ بـ د/ أحمد محمد عمارة 6

على نفقتا  2018أغسطس  29تى ح 25لحضور المؤتمر السنوي للجمعية األوروبية ألمراض القلب في الفترة من 
 الخاصة حيث يوجد لسيادتا دعوة لحضور المؤتمر .

يا بألمان األستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بالكلية إلى ميونخـ أ.د/ هالة السيد محفوظ بدران 7
ا على نفقته 2018أغسطس  29حتى  25لحضور المؤتمر السنوي للجمعية األوروبية ألمراض القلب في الفترة من 

 دعوة لحضور المؤتمر . االخاصة حيث يوجد لسيادته
مؤتمر لحضور ال أمريكابالكلية إلى المخ واألعصاب بقسم  المدرس سعيد إسماعيل عبد الرحمن اإلمامـ د/ 8
ة على نفقتا الخاصة حيث يوجد لسيادتا دعو  2018 أكتوبر 10حتى  6في الفترة من  لجراحة المخ واألعصابالسنوي 

 لحضور المؤتمر .
قم  ر ضوع  و م ل  8113/12/8/8201ا

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية شئون هيئة التدريسالمصادقة على موضوعات 
قــ ل رارـا  : ـ

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة
لقلـب واألوعيـة الدمويـة  بوظيفـة أسـتاذ األسـتاذ المسـاعد بقسـم أمـراض ا محمـود علـى سـليماند/  الموافقة علـى تعيـين*  

 بذات القسم والكلية .
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
قم  ر ضوع  و م ل  8213/12/8/8201ا

والمنعقــدة يـــوم  2017/2018" للعــام الجـــامعي  العاشـــرة الجلســة"الدراســـات العليـــا لجنــة إحاطــة المجلــس علمـــا بمحضــر اجتمـــا  
 . 3/7/2018الموافق  الثالثاء
قــ ل راـا  : رـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر ضوع  و م ل  1383/12/8/8201ا

ــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا   والمنعقــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي األولــي الجلســة"األزمــات والكــوار  لجن
 . 10/7/2018الموافق  الثالثاء
قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر ضوع  و م ل  4138/12/8/8201ا

ــاتلجنــة مــا بمحضــر اجتمــا  إحاطــة المجلــس عل  األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي  العاشــرة" الجلســة  المكتب
 . 5/8/2018الموافق 
قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر ضوع  و م ل  5138/12/8/8201ا

 . 2017/2018للعام الجامعي  المكتباتجرد لجنة إحاطة المجلس علما بمحضر 
قــ ل رارـا  : ـ

 لمجلس علماأحيط ا

قم  ر ضوع  و م ل  6138/12/8/8201ا

 والمنعقـدة 2017/2018" للعـام الجـامعي  الحاديـة عشـر " الجلسـةالعالقـات الثقافيـةلجنـة إحاطة المجلـس علمـا بمحضـر اجتمـا  
 . 5/8/2018الموافق  األحديوم 
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قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر ضوع  و م ل  1387/12/8/8201ا

 2017/2018" للعــام الجــامعي  الحاديــة عشــر" الجلســة لجنــة شــئون التعلــيم والطــالب ر اجتمــا  إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــ
 . 12/8/2018  الموافق األحد  والمنعقدة يوم
قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

 
 ثالثا : موضوعات أخري  :

قم  ر ضوع  و م ل  8138/12/8/8201ا

قتـر   علـى نسعر الدورة واستخراج شـهادات معتمـدة مـن الكليـة ....   تحديد بشـأنـ  المشرف على المعمل المهاراتأ.د/  مذكرة
غيل جنيها عن كل طالب  شاملة أتعاب األطباء المدربين واإلفطار ومستلزمات التش 1500سيادتكم سعر دورة المناظير الجراحية 
خيـو  مل مسـتلزمات التشـغيل مـن فئـران و )أربعـة الال  جنيهـا( عـن كـل طالـب شـا 4000ـــــــ دورة الميكروسكوبات فيتم توريد مبلـ  
فطار وغداء وأتعاب األطباء .  جراحية وا 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 

 
 رابعا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :

قم  ر ضوع  و م ل  9138/12/8/8201ا

بعـض أعضـاء هيئـة التـدريس مجلـس القسـم تكـرار عـدم حضـور  بشـأنـ  رئيس قسم األنف واألذن والحنجرةأ.د/  عرض خطاب
ين علـى سـيادتكم ليكـون تشـكيل مجلـس القسـم مـن المنتظمـ وما يترتب على ذلك من عرقلـه مصـالح القسـم والتـدريس  ... أقتـرح

 بالحضور حرصا على المصلحة العامة .
قــ ل رارـا  : ـ

 االسم من التشكيل . رفعيتم تشكيل المجلس الجديد وفي حالة عدم الحضور ثالثة جلسات متتالية يتم 

قم  ر ضوع  و م ل  1390/12/8/8201ا

)دبلـوم خاطب تالتكرم بإرسال أوراق إجابة امتحان الدراسات العليا  بشأنـ  رئيس قسم األنف واألذن والحنجرةأ.د/  عرض خطاب
 إلى عدد اثنين أساتذة تخاطب الستكمال تصحيح األوراق . 2018ـــ ماجستير ـــ دكتوراه( دور إبريل 

قــ ل رارـا  : ـ

 عين شمس عن التقصير الذي قام با أ.د/ محمد سعد بركة . سيتم إرسال شكوى رسمية أ.د/ عميدـ 1
 أو أي جامعة أخري إلعادة تصحيح األوراق بصورة صحيحة .ـ تكليف جامعة عين شمس 2 

 
لطالب :خامسا م وا ي ل ع ت ل ون ا ئ ات ش ع و وض م  : 

قم  ر ضوع  و م ل  1913/12/8/8201ا

وجيا ة لقسم الباثولتشكيل لجان الممتحنين للفرقة الخامسالموافقة على ـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبل الكلية مذكرة أ.د/ وكي
القسـم ــــــ بأ.د/ محمـد عبـد الـرحيم سـليمان األسـتاذ  وقبول اعتذار كـل مـن... 2017/2018يللعام الجامعاإلكلينيكية الدور األول 

 . نظرا لوجود صلة قرابةقسم أ.د/ سهام أحمد خضير  األستاذ بال
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقـــــــــــــــــــــة

قم  ر ضوع  و م ل  2913/12/8/8201ا

 . 2016/2017للعام الجامعي والمجموع التراكمي اعتماد نتيجة الفرقة السادسة الدور الثاني 
قــ ل رارـا  ـ

 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة  اعتماد النتيجةالموافقة على 
         22    ـ عدد المتقدمون 
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  6     ـ عدد الغائبون 
 16    ـ عدد الحاضرون 
      16     ـ عدد الناجحون 

 ـ التقديرات :
 2   ـ ممتاز

  6  ـ جيد جدا
 4   ـ جيد //
 4   ـ مقبول

 %100  ـ نسبة النجا 
 :المجموع التراكمي 

      16   ـ عدد الناجحون 
 ـ التقديرات :

 2   ـ ممتاز
  6  ـ جيد جدا
 4   ـ جيد //
 4   ـ مقبول

قم  ر ضوع  و م ل  1393/12/8/8201ا

 انتداب كل من : الموافقة علىـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 األستاذ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة بنها   ـ أ.د/ أحمد عمر شفيق  
 األستاذ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة بنها  ـ أ.د/ رشدان محمد إبراهيم عرفه  

 بالكلية .للتدريس الفرقة الثالثة 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقـة .. ويرفع للجامعة 
قم  ر ضوع  و م ل  1394/12/8/8201ا

لتوزيــع مهــام  عــرض قائمــة المــواد االختياريــة علــى األقســام العلميــةـــــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
 .التدريس 
قــ ل رارـا  : ـ

 ة ــــــــــــــــــــــالموافقـ
قم  ر ضوع  و م ل  1395/12/8/8201ا

الراسـبين فـي  طـالب الوافـدينمقتـرح تسـديد نصـف الرسـوم الدراسـية للــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 بين في ثالثة مواد فسكثر .مادة أو مادتين وتسديد الرسوم كاملة للطالب الراس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة ... يرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1396/12/8/8201ا

سـبوع أ 19دد أسـابيع قة األول بالترم األول تتطلـب عـر بداية الدراسة للفـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 22/9/2018ونظرا ألن الفترة بـين بدايـة الدراسـة وبدايـة االمتحانـات ) امتحانات( أسابيع 3أسبو  دراسة ــــ  16:) مقسمة كاألتي 

 . 15/9/2018إلى  22/9/2018.... الموافقة على تقديم الدراسة من (24/1/2019إلى 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة ... يرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  7139/12/8/8201ا
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ن تبنـي عـدد مـ هالمكونة المطلوب من جميع الحزم الدراسية واألقسام الـــ بشأن  طالبلشئون التعليم والمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
كـون خـريط طـب كل حزمة دراسـية يـتم تغطيتهـا بالكامـل أثنـاء الدراسـة ويلساعات المعتمدة لحاالت اإلكلينيكية مساوي لعدد الا

ة بــاألمراض األكثــر شــيوعا لهــا عالقــ وتكــون   Independent and professionalالمنوفيــة قــادر علــى التعامــل معهــا 
 سيتم إرسال قائمة بهذه الحاالت للمجلس األعلى للجامعات .بمجتمعنا و 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقـــــــــــــــــــــــة 
 

يس:  سادسا در ت ل ة ا ئ ي ه ون  ئ ات ش ع و وض م  : 
قم  ر ضوع  و م ل  8913/12/8/8201ا

 2019/2020ة الخمسـية لتعيـين المعيـدين خـالل خمـس سـنوات مـن الخطـالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 2023/2024حتى عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 يؤجل للمناقشة في لجان منبثقة واالعتماد بمجلس الكلية القادم .
قم  ر ضوع  و م ل  9913/12/8/8201ا

تشفيات شهر طبيب مقيم بمس 34اإلعالن عن وظائف معيدين قد قضوا فترة الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 خريجي كلية الطب جامعة المنوفية على النحو التالي :جامعة المنوفية وأن يكون من 

 ( معيد بقسم جراحة القلب والصدر1ـ عدد)1 
 ( معيد بقسم طب والعين وجراحتها2ـ عدد)2 
 ( معيد بقسم القلب واألوعية الدموية1ـ عدد)3 
 رةطب األس( معيد بقسم 2ـ عدد)4 
 األشعة التشخيصية( معيد بقسم 2ـ عدد)5 
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل( معيد بقسم 1ـ عدد)6 
 ( معيد طب طوارئ 2) الجراحة العامة ( معيد بقسم 3ـ عدد)7 
 المسالك البولية( معيد بقسم جراحة 2ـ عدد)8 
 ةيالباثولوجيا اإلكلينيك( معيد بقسم 4ـ عدد)9 
 التجميل والحروق بقسم جراحة ( معيد 1ـ عدد)10 
 األمراض النفسية والعصبية( معيد بقسم 1ـ عدد)11 
 عالج األورام والطب النووي ( معيد بقسم 3ـ عدد)12 
 األمراض المتوطنة( معيد بقسم 1ـ عدد)13 
 األمراض الجلدية والتناسلية( معيد بقسم 1ـ عدد)14 
 الباطنة العامة( معيد بقسم 3ـ عدد)15 
 ( معيد حاالت حرجة3) التخدير( معيد بقسم 6ـ عدد)16 
 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية( معيد بقسم 1ـ عدد)17 
 طب األطفال( معيد بقسم 5ـ عدد)18 
 ( معيد بقسم التوليد وأمراض النساء3ـ عدد)19 
 األمراض الصدريةقسم لم يرد رد ـ 20 
 ال يوجد بقسم األنف واألذن والحنجرة ـ 21 
 جراحة المخ واألعصابيوجد بقسم ال ـ 22 
 ليس قسم جراحة العظام في حاجة هذا العام لمعيدينـ 23 
قــ ل رارـا  : ـ
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 الموافقة ... يرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1400/12/8/8201ا

ــة التــدريس ــين الموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئ ــتعي ــد شــرف  /ةالطبيب  بقســم المــدرس المســاعدمــروة محمــد عبــد المجي
 . والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراهقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسراض الصدرية بالكلية األم

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  4011/12/8/8201ا

وجيا بالكليـة لالباثو  بقسم المدرس المساعدسمية محمد البيومي  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  4021/12/8/8201ا

راض األمـ بقسـم المـدرس المسـاعدأحمـد نبيـل رمضـان بيـومي  /الطبيـبتعيـين الموافقـة علـى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . والكلية نظرا لحصولا على درجة الدكتوراهقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية  لنفسية والعصبيةا

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1403/12/8/8201ا

كليــة بال طـب األطفـال بقســم المعيـدةنهلـة محــروس الصـبا   /ةالطبيبــتعيـين الموافقـة علــى ـ بشـأن  مـذكرة شـئون هيئــة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

 

 

قم  ر ضوع  و م ل  1404/12/8/8201ا

ب األطفـال طـ بقسـم المعيـدةأية عبد الرازق السيد أبـو حجـازي  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
ــ ق ل رـا را  ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  5401/12/8/8201ا

لشـغل كليـة الطفيليـات بال بقسـم المعيـدةالشـين  مـروة القصـري  /ةالطبيبـتعيـين الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس
ــ ق ل رـا را  ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  6140/12/8/8201ا

ا بالكليـة الفسـيولوجي بقسـم المعيـدةالسـيد محمـود عبـده سـارة  /ةالطبيبـتعيـين الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  7140/12/8/8201ا

مـراض األ بقسـم المـدرس المسـاعدأسـماء متـولي عبـد التـواب  /ةطبيبـالتعيـين الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالصدرية بالكلية 

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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قم  ر ضوع  و م ل  8140/12/8/8201ا

الصـحة  مبقسـ المـدرس المسـاعد نهـاد بـدر عبـد العـاطي السـيد /ةالطبيبـ تعيـينالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية العامة وطب المجتمع 

ــ ق ل رـا را  ـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  9140/12/8/8201ا

لمـدة بالكليـة  التخـديربقسـم األسـتاذ المسـاعد معتز مراد الطويل د/ إعارة تجديد وافقة على المـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 16/10/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  تاسععام 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1014/12/8/8201ا

لمـدة عـام ليـة التخدير بالكبقسم المدرس أحمد على عبد العزيز د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 9/9/2018بدولة الكويت اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثاني

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1114/12/8/8201ا

بالكليـة  جراحة القلب والصـدربقسم المدرس مدحت رضا ناشي د/ إعارة  تجديدالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1214/12/8/8201ا

 جراحــة المــخبقســم المــدرس محمــد مرســي مصــطفي المشــد د/ إعــارة  تجديــدالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بمستشفي الملك فيصل بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام واألعصاب بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1314/12/8/8201ا

بالكليـة  طـب األطفـالبقسـم األسـتاذ فريـدة حسـين الرشـيدي د/ إعـارة أ.تجديـد الموافقـة علـى ـ بشأن  يسمذكرة شئون هيئة التدر 
 . 1/9/2018اعتبارا من )بالداخل( القاهرة جامعة مصر الدولية بدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1414/12/8/8201ا

ــة التــدريسمــذكرة شــئون  ــى ـ بشــأن  هيئ ــد العــاطي د/ إعــارة تجديــد الموافقــة عل ــد شــوقي عب جراحــة المــخ بقســم المــدرس أحم
 . 2/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام واألعصاب بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  1514/12/8/8201ا

حة المسالك جرابقسم األستاذ المساعد إبراهيم محروس سلمان د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  رة شئون هيئة التدريسمذك
 . 23/6/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  الثالثلمدة عام البولية بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
ر ضوع  و م ل  6141/12/8/8201قم ا

 وليــةجراحــة المســالك الببقســم  المــدرس محمــد فــرج ســلطاند/ إعــارة تجديــد الموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 1/10/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام بالكلية 
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قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
و م ل قم ا ر  7114/12/8/8201ضوع 

مسـالك البوليـة جراحـة البقسـم األسـتاذ مازن أحمد إبراهيم غانم د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثامنلمدة عام بالكلية 
قــ ل رارـا  : ـ

 للجامعة الموافقة .. ويرفع
قم  ر ضوع  و م ل  8141/12/8/8201ا

األذن و األنـف بقسـم المـدرس تـامر محمـد عبـد المجيـد عطيـة د/ إعـارة تجديـد الموافقة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/7/2018اعتبارا من بدولة األمارات بدون مرتب للعمل  سابعلمدة عام والحنجرة بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 يرفع للجامعةالموافقة .. و 
 

قم  ر ضوع  و م ل  9114/12/8/8201ا

يصـية األشـعة التشخبقسـم المـدرس مهـا محمـود حنفـي سـالم د/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 8/6/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام بالكلية 
قــ ل رارـا  : ـ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  2041/12/8/8201ا

بد عللطبيبة/ حسناء محمود  11/7/2018حتى  19/5/2018احتساب الفترة من لنظر في اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
مـن المعبود عزب مدرس مسـاعد بقسـم طـب األطفـال أجـازة خاصـة بـدون مرتـب إلنهـاء متعلقـات الـزوج بالخـارج لصـعوبة االنتهـاء 

 اإلجراءات .
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  2141/12/8/8201ا

دكتوراه النظر في رأي مجلس قسـم عـالج األورام والطـب النـووي والمشـرفين علـي رسـالة الــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
امعـات مـن قـانون تنظـيم الج 156و155المـادة  الخاصة بالطبيبة/ تيسير صابر عبد ربه المدرس المساعد بالقسـم فـي تطبيـق

 عليها .
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  2241/12/8/8201ا

يل النظـر فـي تعـدـ بشـأن  المعيدة بقسـم الصـحة العامـة وطـب المجتمـعمي مختار بسيوني ندا  /الطبيبةعرض الطلب المقدم من 
 طب المجتمع .التخصص بالقسم من طب الصناعات إلي 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  2314/12/8/8201ا

ــة التــدريس ــد الموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئ األمــراض بقســم المــدرس بســام محمــد إســماعيل مســعود د/ إعــارة تجدي
 . 18/8/2018عتبارا من ا  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام المتوطنة بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  2414/12/8/8201ا

راض األمـبقسـم المـدرس  سـمية عبـد المحسـن شـهاب الـديند/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 1/8/2018ة السعودية اعتبارا من بالمملكة العربيبدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام المتوطنة بالكلية 
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قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  2514/12/8/8201ا

ــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس راض األمــبقســم األســتاذ المســاعد عبــد هللا ســعيد عيســي د/ إعــارة تجديــد الموافقــة عل
 . 1/8/2018مملكة العربية السعودية اعتبارا من بالبدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام المتوطنة بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

قم  ر ضوع  و م ل  6142/12/8/8201ا

مـة بالكليـة الجراحـة العابقسـم المـدرس فـوزي أبـو بكـر محمـود د/ إعـارة تجديـد الموافقة علـى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 12/7/2018المملكة العربية السعودية اعتبارا من ببدون مرتب للعمل رابع لمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  7142/12/8/8201ا

 بالكلية  لعامةاالجراحة بقسم  األستاذ محمود عبد اللطيف بهرامد/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 25/8/2018اعتبارا من  بدولة األماراتللعمل  بدون مرتب تاسعلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  8142/12/8/8201ا

لكليـة با طـب األطفـالبقسـم المـدرس  نجـوي جـاد محمـود جـادد/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018كة العربية السعودية اعتبارا من بالمملبدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  9142/12/8/8201ا

العامــة  الجراحــةبقســم المــدرس أحمــد ســعيد إبــراهيم المــالح د/ إعــارة تجديــد الموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 8/7/2018بإنجلترا اعتبارا من  بدون مرتب للعمل سادسلمدة عام بالكلية 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  3014/12/8/8201ا

فال بالكليـة طب األطبقسم المدرس هشام عبد الغني أبو الغار د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 8/7/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من فيصل التخصصي  بمستشفي الملكبدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  3114/12/8/8201ا

لعامــة الباطنــة ابقســم المــدرس أحمــد محمــد محمــد الشــبيني د/ إعــارة تجديــد الموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
ارا مـن بالمملكـة العربيـة السـعودية اعتبـبجامعة الملـك فيصـل لعمل مع تغير جهة التعاقد إلى ابدون مرتب  دسسالمدة عام بالكلية 

16/9/2018 . 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

ة :سابعا ي ف ا ق ث ل ات ا ق عال ل ات ا ع و وض م  : 
قم  ر ضوع  و م ل  3241/12/8/8201ا

 الموافقة علي تدريب كل من :ـ بشأن عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم أمراض الباطنة العامة 
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          بقســم الباطنــة العامــة مــدرس د/ محمد أحمد عبد الحافظ    أستاذ بقسم الباطنة العامة أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
  بقسم الباطنة العامة معيد  ط/ علي محمد الخولي    بقسم الباطنة العامة مدرس د/ عالء عفت عبد الحميد

مدرس بقسم الباطنة العامة     ط/ دعاء محمد الشامي    بقسم الباطنة العامة معيد  بط/ رنا كمال وه
بين  لتعاون بوحدة زر  النخا  في مستشفي األورام وأمراض الدم بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وذلك في إطار تعزيز ا

دارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة . وحدة أمراض الدم بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية    وا 
قــ ل رارـا  : ـ

 .. يرفع للجامعة في أماكن مختلفة .فقط والمعيدين ين المساعد ينالموافقة على تدريب المدرس
قم  ر ضوع  و م ل  3341/12/8/8201ا

 الموافقة علي سفر كل من :  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 جراحة المسالك البولية قسم المدرس المساعد بأحمد سمير غنيمي  /طـــ 1

علـى نفقـة  2018أكتـوبر  7حتى  4في الفترة من سول ـ بكوريا الجنوبية لحضور مؤتمر الجمعية العالمية للمسالك البولية إلي 
 بحث مقبول بالمؤتمر. لكل منهما يوجد  الجامعة حيث

   الكليةجراحة المسالك البولية وعميد قسم ب تاذاألسأحمد أحمد جمال الدين ـــ أ.د/ 2
 جراحة المسالك البولية قسم أستاذ بمحمد عبد المنعم الشاذلي  /أ.دـــ 3

 مهتعلـى نفقـ 2018 سـبتمبر 23حتـى  20فـي الفتـرة مـن باريس ـ بفرنسـا لحضـور مـؤتمر جمعيـة منـاظير المسـالك البوليـة إلي 
 المؤتمر. دعوة لحضور ملسيادته يوجد  حيثالخاصة 
 جراحة المسالك البولية قسم المساعد ب األستاذمحمد مرزوق عبد هللا د/ ـــ 4
 جراحة المسالك البولية قسم المدرس المساعد بفؤاد محمد زناتي   /دـــ 5

 2018 أكتـوبر 7حتـى  4فـي الفتـرة مـن سول ـ بكوريا الجنوبية لحضور مؤتمر الجمعية العالميـة للمسـالك البوليـة إلي 
 دعوة لحضور المؤتمر. لكل منهما يوجد  حيثتهما الخاصة ى نفقعل

يــات شــيكاغو ـ بالوالإلــي األشــعة التشخيصــية بالكليــة  قســم أســتاذ ورئــيس محمــد صــالح الــدين بــدوي الــزواوي  /أ.دـــــ 6
 2018 نـوفمبر 30حتـى  25فـي الفتـرة مـن ( لجمعيـة أمريكـا الشـمالية لةشـعة  104المتحدة األمريكية لحضـور المـؤتمر رقـم  

 بحث مقبول بالمؤتمر. لسيادتا يوجد  على نفقة الجامعة حيث
حـدة األمريكيـة شيكاغو ـ بالواليات المتإلي الطب الطبيعي بالكلية  قسم المساعد ب األستاذعالء عبد العزيز لبيب  /دـــ 7

ــة  ــة لةمــراض الروماتيزمي ــة األمريكي  تــاعلــى نفق 2018 أكتــوبر 24حتــى  19فــي الفتــرة مــن لحضــور المــؤتمر الســنوي للجمعي
 دعوة لحضور المؤتمر. لسيادتا يوجد  حيثالخاصة 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  3441/12/8/8201ا

المــدرس بــان هبــه علــي رحــيم الغل /الطبيبــةالموافقــة علــى مــد بقــاء  بشــسنـــ مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
اني وعضـو بعثـة اإلشـراف المشـترك بجامعـة   كـيس ويسـترن ريزيـرف( بسمريكـا لمـدة عـام ثـ بالكليـة طـب األسـرةساعد بقسم الم

 بالخارج على نفقة اإلدارة العامة للبعثات . 2018ديسمبر26حتي 27عتبارا من بالخارج ا
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  3541/12/8/8201ا

 يد عبـد الجـوادد/ هـاني السـ المقـدم مـنإحاطة المجلـس علمـا بـالتقرير  بشسنــ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة 
ـــ بايطاليــا لحضــور المــؤتمر العــالمي الثــاني لل المــدرس بقســم جراحــة العظــام بالكليــةســعد  مفاصــل وذلــك عــن ســفره إلــي رومــا ــ

قسـم علي نفقة الجامعة وقد تضمن التقرير قيام  بعمـل سـيمينار بال 2018أبريل  21ي حت 19في الفترة من  والذي عقدالصناعية 
 . 29/4/2018بتاريخ 
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قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  6431/12/8/8201ا

 الموافقة علي : بشسنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
بتــــاري   ) اليــــوم التـــالي النتهــــاء البعثــــة( وحتــــي اليــــوم الســــابق الســـتالم العمــــل 20/5/2018ـــــــ احتســــاب الفتــــرة مــــن 1

اد والـذي عـ المـدرس المسـاعد بقسـم التخـدير بالكليـةخالد محمـد اسـماعيل دنيـا  /للطبيبأجازة خاصة بدون مرتب  14/7/2018
 . بعد أن حقق الغرض الموفد من أجله 9/7/2018بتاريخ الي أرض الوطن من أمريكا 

تــاريخ ب)اليــوم التــالي النتهــاء المهمــة العلميــة( وحتــي اليــوم الســابق الســتالم العمــل  16/7/2018ـــــ احتســاب الفتــرة مــن 2
 والذي عـاد المدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب بالكليةأجازة خاصة بدون مرتب د/ حازم محمد الششتاوي نجم  31/7/2018

  بعد أن حقق الغرض الموفد من أجله . 16/7/0182الي أرض الوطن من أمريكا بتاري  
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  7431/12/8/8201ا

يد هنـد رضـا السـ /بالطبيبـةالموافقـة علـي فـتح القنـاة العلميـة الخاصـة  بشـسنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
بعثـات والمرشـحة علـي بعثـة اشـراف مشـترك مـن قبـل االدارة العامـة لل ةالعصـبية والنفسـيالمدرس المساعد بقسم األمراض عمارة 

ه الخاصـة علـي رسـالة الـدكتورا ر  الرئيسـيشـوالم ةقسم األمراض العصـبية والنفسـيبأستاذ بين أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
ا المشــرف لــوجي بجامعــة كليرمــون افيرنــي ــــ بفرنســبالطبيبــة المــذكورة وبــين المشــرف األجنبــي أ.د/ عزيــز حفيــدي أســتاذ البيو 

 األجنبي علي الرسالة .
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  8431/12/8/8201ا

وم يـالكليـة وذلـك الموافقـة علـي إقامـة يـوم علمـي لقسـم الباثولوجيـا ب بشـسنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـو  
 المدرس بالقسم  .وسوف تحاضر فيه د/ سمية محمد البيومي الشي   14/8/2018

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  9431/12/8/8201ا

بــو النصــر ألميــاء صـبري عبــد الصـمد  /الطبيبـةسـفر الموافقــة علــي  بشـسنــ مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليـة للدراســات العليـا والبحــو  
 ؤتمر :لحضور م ولوجيا المعيدة بقسم الباث

XXXII Congress of the International Academy of Pathology (lAP) 
 .  في عمان بدولة األردن على نفقة الجامعة 2018أكتوبر  18حتى  14في الفترة من 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 :  موضوعات البحوث العلمية :ثامنا 
قم  ر ضوع  و م ل  4041/12/8/8201ا

 ريس وهم على الموافقة على تسجيل أبحا  للسادة أعضاء هيئة التد ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
  النحو التالي : 

 عدد األبحا  الدرجة القسم االســـــم م
 8 مدرس الميكروبيولوجيا إيمان عبد النبي السيد المصري د/  1
 1 أستاذ مساعد التشريح وعلم األجنة  وائل بدر الخوليد/  2
 1 األستاذ المساعد األمراض الصدرية د/ مها يوسف الحفناوي  3
 8 مدرس الباطنة العامة د/ عبد الناصر عبد المعاطي عبد الرحمن 4
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 10 مدرس أمراض النساء والتوليد د/ السيد أحمد عبد الكريم الشامي 5
قــ ل رارـا  : ـ

 عةالموافقة .. ويرفع للجام
قم  ر ضوع  و م ل  4141/12/8/8201ا

ذ بقسم األستاينين ترشيح أ.د/ خالد موسي محمود أبو الع الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 التخدير بالكلية للحصول على مكافأة النشر العلمي .

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  4241/12/8/8201ا

د العـاطي إحاطـة المجلـس علمـا بـسن أ.د/ إيهـاب أحمـد مصـطفي عبـ ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـو   
دم كـدليل قـد حصـل علـى جـائزة أفضـل بحثـين فـي المـؤتمر األوروبـي ألمـراض تقيـيم البـوالكتين بالـ األستاذ بقسم الباطنة العامـة

لقـيم اوافقـة لجنـة بد األولية والمؤشرات الغير تداخلية لتقيم دوالي المرئ  ... وذلـك بنـاءا علـى ممحتمل على اكتشاف أورام الك
 . 29/7/2018والمبادي بتاري  

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  4341/12/8/8201ا

 .ة بكلية الطب رح الئحة مراجعة األبحا  العلميالموافقة على مقت ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو   
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
قم  ر ضوع  و م ل  4414/12/8/8201ا

بــــــو ـــــــــــ أ.د/ محمــــــود الســــــيد أ : أ.د/ محمد سامي قنديل   وكيل الكلية للدراسات العليا المشكلة من كل منلجنة ال عرض قرار
 ــــ د/ رفيق فكري برسوم أستاذ مساعد بقسم جراحة القلب والصدر   سالم أستاذ بقسم الصحة العامة 

دبلــوم القلــب الحاصــل علــى  شــنودة موســي غبريـــال /الطبيــببتســجيل رســالة الماجســتير الخاصــة تــسخير للتحقيــق فــي ســبب 
بـت اللجنـة ئولية التأخير السادة المشرفين علـى الطالـب كمـا طلقبول التماس الطالب ويتحمل مس القرار هو....  واألوعية الدموية

 من أ.د/ رئيس القسم بعدم قيام سكرتارية القسم بإعطاء أي بيانات أو معلومات للطالب دون الرجو  إليها .
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  4514/12/8/8201ا

افـد الو الحريـزي  هـاني محمـد العبـودي /الطبيـبعلى قبـول قيـد  الموافقة ـ بشـأنليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات الع
 على نفقتا الخاصة .  2018الجنسية للقيد لدرجة الدكتوراه جراحة القلب والصدر والحاقة على دورة إبريل  يمنيال

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

قم  ر ضوع  و م ل  6414/12/8/8201ا

 العراقــيوافـد العلــى هــادي عثمــان  /الطبيـبعلــى قبــول قيــد  الموافقــة ـــ بشـأنرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـو  مـذك
 على نفقتا الخاصة .  2018والحاقة على دورة إبريل  األمراض الجلدية والتناسلية الماجستيرالجنسية للقيد لدرجة 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم ا ر ضوع  و م  7414/12/8/8201ل

لى الثانية إ لمجموعةم األول من اعلى تسجيل امتحان التر  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . دبلوم مكافحة العدوي وذلك لظرو  خاصةزهراء بيومي راشد  /للطبيبةالمجموعة الثالثة 
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قــ ل رارـا  : ـ

 جامعةالموافقة .. ويرفع لل
قم  ر ضوع  و م ل  8414/12/8/8201ا

تخصصـات سـتير دبلوم وماج( 37لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مختلفة .
قــ ل رارـا  : ـ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير طب وجراحة العين    شفيق لوندي أرميا رفعتـ  / 1
 ماجستير طب وجراحة العين  شريف عبد المنعم سيد أحمد إسماعيلـ  / 2
 ماجستير طب وجراحة العين   هاني سعيد عبد العال عبد العالـ  / 3
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    حازم أحمد محمد أبو طالبـ  / 4
 مراض الجلدية والتناسلية األماجستير    لعظيم جاد هللامرام مشهور عبد اـ  / 5
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   ميادة محمود عبد الفتا  محمدـ  / 6
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية    مينا نادر وليم حبيبـ  / 7
 ين()عام  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية    وليد فاروق جندي منصورـ  / 8
 )عامين(  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية    باسم مملوك عزيز مليكاـ  / 9

 ماجستير جراحة العظام    محمد السيد عبد المجيد الخوليـ  / 10
   ماجستير األنف واألذن والحنجرة   منى إبراهيم عبد اللطيف إبراهيمـ  / 11
 تشريح وعلم األجنةالماجستير    إنجي عبد العظيم كمال نوفلـ  / 12
 دبلوم طب األطفال   أحمد مسري أحمد الريديـ  / 13
  دبلوم التوليد وأمراض النساء  أماني فتحي عبد العزيز عبد الباري ـ  / 14
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمود جمال عرفة هالليـ  / 15
 طب األطفالماجستير     سالي محمد عمر الفقيـ  / 16
 دبلوم جراحة العظام    محمود أحمد إبراهيم أبو زهرة /  ـ17
  ماجستير األنف واألذن والحنجرة   إبراهيم خطابأحمد محمد ـ  / 18
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية    هبا عاصم السيد بهنسيـ  / 19
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   أماني أحمد محمد الشرقاوي ـ  / 20
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية    يماء فتحي مصطفي السيدشـ  / 21
 ماجستير طب األطفال  أسماء على عبد الرزاق عبد العزيز ـ  / 22
 الحاالت الحرجةماجستير طب    أحمد عبد الرءو  أحمد زهرةـ  / 23
 ماجستير الجراحة العامة    أحمد عادل محمد فوزي ـ  / 24
 المناطق الحارة وصحتهاماجستير طب    عثمانمحمد عثمان السيد ـ  / 25
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    أحمد جابر السيد عمارةـ  / 26
 ماجستير طب األسرة   شيماء محمد كمال عبد الرحمنـ  / 27
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    أحمد حسن محمد حسنـ  / 28
 ر التخدير والعناية المركزة ماجستي   جوزيف نشأت بطرس جيدـ  / 29
 ماجستير التشريح وعلم واألجنة    شيماء محمد عامر الفقيـ  / 30
 دبلوم األنف واألذن والحنجرة     كريستين عادل أباديرـ  / 31
 )عامين( ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد عبد الجليل عبد الرحمنـ  / 32
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 دبلوم جراحة العظام   عبد المجيدأحمد عبد النبي عبد هللاـ  / 33
 دبلوم جراحة المسالك البولية    تامر جابر محمد علي بهنسيـ  / 34
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     سارة السيد سعد مطرـ  / 35
 )عامين(  دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها   محمد عبد هللا دسوقي عبد هللاـ  / 36
 دبلوم طب األطفال    د إبراهيم الحسينيمحمد محمـ  / 37

قم  ر ضوع  و م ل  9414/12/8/8201ا

اجسـتير ودكتـوراه ( درجـة دبلـوم وم13لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 تخصصات مختلفة .

قــ ل رارـا  : ـ

  ويرفع للجامعة ... :يعلى النحو التال إيقاف القيد لهمالموافقة على 

 للعمل بالخارج  1/10/2017لمدة عام من  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  عويس محمد فؤاد منصور /ــ ط1
 بأثر رجعي  1/4/2017لمدة عام من   ماجستير أمراض الباطنة العامة إسراء مصطفي السيد محمد  /ــ ط2
 لظرو  خاصة  1/4/2018لمدة عام من  القلب واألوعية الدمويةض أمرا دبلوم   عبد هللا حسن عوارة /ــ ط3
 لظرو  مرضية  1/4/2017لمدة عام من    دبلوم مكافحة العدوي  حسناء خيري عبد الحميد  /ــ ط4
 لظرو  مرضية  30/6/2018لمدة عام من          األشعة التشخيصيةدبلوم  أسماء محمود محروس الهلب  /ــ ط5
 بأثر رجعي  1/10/2016لمدة عام من   ماجستير التخدير والعناية المركزة مد عبد الواحد حسين والء مح /ــ ط6
 بأثر رجعي  1/4/2013لمدة عام من   أمراض الباطنة العامةماجستير    داليا رفاعي أحمد أحمد /ــ ط7
 لظرو  خاصة  1/4/2018لمدة عام من    الجراحة العامة دكتوراه إبراهيم أيمن إبراهيم سعد الدين  /ــ ط8
 لظرو  خاصة  1/4/2018لمدة عام من   الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه إيناس محمود محمد هيكل  /ــ ط9
 لرعاية الطفل   1/4/2018لمدة عام من   التوليد وأمراض النساء دبلوم سماح سعد محمد أبوزيد /ــ ط10
 لظرو  خاصة   1/4/2018لمدة عام من    احة العامةدبلوم الجر  تامر حامد عبد الغني سالمة  /ــ ط11
 لظرو  خاصة   1/4/2017لمدة عام من    دبلوم مكافحة العدوي  كعب الخير عبد العاطي إبراهيم  /ــ ط12
 لظرو  خاصة 1/10/2018لمدة عام من    دبلوم مكافحة العدوي  مروة فكري حسن يوسف  /ــ ط13

قم  ر ضوع  و م ل  5014/12/8/8201ا

ودكتـوراه  اجسـتير( درجـة دبلـوم وم38لعـدد )الموافقـة علـى إلغـاء القيـد  ــ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـو   مذكرة
 تخصصات مختلفة .

قــ ل رارـا  : ـ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
 لتجاوزا المدة القانونية     مةدبلوم الجراحة العا  أحمد عبد هللا كامل عبد الصمد ـ ط/1
 لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم الجراحة العامة  محمد عبد الفتاح موسي السيد ـ ط/2
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة محمد عبد الباسط محمد عبد الدايم ـ ط/3
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة  بهاء مرزوق عبد الحميد مرزوق  ـ ط/4
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة  عبد المغني عبد الوهاب نصر ـ ط/5
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة   أحمد ربيع أحمد حسن ـ ط/6
 قانونيةلتجاوزا المدة ال     دبلوم الجراحة العامة   محمد أنور على المرسي ـ ط/7
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة  أحمد سعد عطية الشخيبي ـ ط/8
 لتجاوزا المدة القانونية    العظامدبلوم جراحة    محمد أحمد محمد حماد ـ ط/9
 لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم جراحة العظام   محمد أبو المجد البرعي ـ ط/10
 لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم جراحة العظام  حمد حمزةطارق مختار م ـ ط/11
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 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب األطفال محمد حامد عبده إبراهيم ـ ط/12
 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب األطفال   محمد عبد المجدوب ـ ط/13
 م لدخول االمتحانلم تتقد    دبلوم طب األطفال   زينب جامع على أحمد ـ ط/14
 لم تتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب األطفال  دعاء خليفة محمود محمد ـ ط/15
 لم تتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب األطفال  نجالء فتحي محمد شلتوت ـ ط/16
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء  يسري محمد العدل إبراهيم ـ ط/17
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء   رحاب إبراهيم أحمد /ـ ط18
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء  فاطمة سالمة عبد الرازق  ـ ط/19
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء   وديدة محمد سالم سكر ـ ط/20
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم أمراض الباطنة العامة   حليم نخله صليبحنان  ـ ط/21
 لظرو  خاصة   ماجستير طب الحاالت الحرجة  أحمد فتح عبد الفتاح الفقي ـ ط/22
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير طب الصناعات  انطونيوس صموئيل حنا شكري  ـ ط/23
 لتجاوزا المدة القانونية    ستير الصحة العامةماج  عبد الحليم حسب على على ـ ط/24
 لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير الصحة العامة   إيهاب السيد عبد العال ـ ط/25
 لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير الصحة العامة  عالء الدين أسامة سيد أحمد ـ ط/26
 لتجاوزا المدة القانونية    ةماجستير الصحة العام  كريم مراد محسن إبراهيم ـ ط/27
 لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير الصحة العامة  أحمد فاروق محمد حجازي  ـ ط/28
 لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير الصحة العامة   هند إسماعيل سالم ـ ط/29
 لتغير التخصص   التوليد وأمراض النساءماجستير   أحمد محمد وهبه موسي ـ ط/30
 لظرو  خاصة  دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها  رشا محمد عبد المجيد شتيه ـ ط/31
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   محمود كمال مطاوع عبد الرحيم ـ ط/32
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن    مروة سعد ماضي سعد ـ ط/33
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   هيثم رضا بيومي عبد الدائم /ـ ط34
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن    محمد عبدالوهاب خليفة ـ ط/35
 ونيةلتجاوزا المدة القان   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   أشرف زين الدين أحمد الحلو ـ ط/36
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   أشرف فهمي محمد هيكل ـ ط/37
 لتجاوزا المدة القانونية   دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   عمرو عبد المنعم السيد أمين ـ ط/38
 

قم  ر ضوع  و م ل  5114/12/8/8201ا

ودكتـوراه جسـتير ( درجـة ما4لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  بشأن ـمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 تخصصات مختلفة .

قــ ل رارـا  : ـ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  ماجستير جراحة العظام ط/محمود عطا عبد الفتاح شلبي ـ 1

 .أستاذ بقسم جراحة العظام بالكلية    وافيبإضافة كل من : أ.د/ هشام محمد الم
  مدرس بقسم جراحة العظام بالكلية    ــ د/ عماد بدوي بدوي   

 
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    ـ ط/ إسراء سعيد محمد عيسي2

 . ى ذلك(لحاجة الرسالة إل مدرس بقسم األمراض العصبية والنفسية بالكلية   برفع اسم د/ خالد حاتم عفيفي
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ضافة د/ جيالن محمود سالمو   .مدرس بقسم األمراض العصبية والنفسية بالكلية   ا 
  كروبيولوجيا الطبية والمناعةيدكتوراه الم  إسراء السيد عبد المقصود المهديـ ط/ 3

 . (لظرو  خاصة بالكلية  الميكروبيولوجيامدرس بقسم  أسماء محمد محمد البرلسيبرفع اسم د/ 
ضافة كل   .بالكلية  الميكروبيولوجيابقسم  أستاذ مساعد  عزة زغلول لببيبد/ من وا 

 بقسم الميكروبيولوجيا بالكلية مدرس  د/ رشا جالل مصطفي
  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم  فطيمة فاروق محمد أدهم الصحنـ ط/ 4
 بمعهد البحوث جامعة اإلسكندرية ر والعناية المركزةالتخديبقسم  أستاذ كل من أ.د/ سحر أحمد القرضاوي برفع اسم 
 بالكلية أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة ـ   د/ صفاء محمد هالل   
 )رغبة المشر  الرئيسي(   بالكلية مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة ـ   د/ وفية رمضان مهدي   

ضافة كل من   بمعهد الكبد القومي بالمنوفية ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة أستاذ  أ.د/ خالد أحمد يس  وا 
 بمعهد الكبد القومي بالمنوفية مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة د/ هناء سعيد عبد الحافظ  .

قم  ر ضوع  و م ل  5214/12/8/8201ا

( رسـالة 3عـدد )لتشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة تعـديل الموافقة علـى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 تخصصات مختلفة .ماجستير 
قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعة.. .لهم على النحو التالي للجنة ا تشكيلتعديل الموافقة على 

 التوليد وأمراض النساء   سارة شوقي محمد عالم ـ ط/1
  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتولي ض النساءأستاذ بقسم أمرا    سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــوالتولي أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء    ـ   د/ عالء مسعود عبد الجيد
 عين شمــــــــــــــــــس بكلية الطب جامعةد ــوالتولي أستاذ بقسم أمراض النساء    أحمد حسيني سالمةـ أ.د/ 

 األمراض العصبية والطب النفسي أحمد جمال الدين عبد المطلب شاهين ـ ط/2
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــة     ـ أ.د/ وفيق محمود الشيخ
 بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــا العصبية والنفسيـــــــــــــة أستاذ بقسم األمراض    ـ أ.د/ حسين العليمي الشيخ

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــة    الحدادعبد الفتا  ـ أ.د/ أيمن 
 
 التوليد وأمراض النساء   مريم عبد المنعم إبراهيم محجوب ـ ط/3

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتولي أستاذ بقسم أمراض النساء    مدحت عصام الدين حلمي /ـ أ.د

 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــوالتولي أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء    نبية إبراهيم الخوليـ   د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة د ــوالتولي أمراض النساءأستاذ بقسم      محمد عليوةـ أ.د/ أحمد 

قم  ر ضوع  و م ل  5314/12/8/8201ا

 اجستير متشكيل لجنة الفحص والمناقشة إعادة الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 لتكون اللجنة على النحو التالي :اهر سعد رضوان للطبيبة/ منار مالسمعيات 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة األنف واألذن والحنجرةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ عصام عبدالونيس بحيري 
 ــــةبكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــ رةأستاذ السمعيات بقسم األنف واألذن والحنج    ـ أ.د/ حسام سني البهاء طلعت
 جامعة المنياطب البكلية  رةالسمعيات بقسم األنف واألذن والحنجأستاذ    ـ أ.د/ هشام سامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــ ق ل رارـا  : ـ
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   .. ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  5414/12/8/8201ا

( رســالة 41لعــدد )وافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة الم ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل

 الدموية أمراض القلب واألوعيةدكتوراه  أيمن عشماوي عبد الغني جاب هللا ـ ط/1
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة أستاذ ورئيس قسم القلب واألوعية الدموية    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 بكلية الطب جامعة المنوفيـة أستاذ مساعد بقسم القلب واألوعية الدموية    ـ   د/ محمود على سليمان

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ب واألوعية الدمويةقسم القلبأستاذ     مجدي محمد المصري ـ أ.د/ 
 دكتوراه جراحة العظام  هاني أحمد جودة عبد المجيد ـ ط/2

  اللجنة :
 ــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــةأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد محمود شاهين

 أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة    ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة األزهــــــــــرأستاذ بقسم جراحة العظـــــ    ـ أ.د/ عبد الحكيم عبد هللا مسعود

 ماجستير التخدير والعناية المركزة  والء محمد عبد الواحد حسين ـ ط/3
  اللجنة :

 قومــــــــــــــــي جامعة المنوفيـــــةأستاذ التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد ال   ـ أ.د/ عصام الدين عبد الفتا  السيد
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية   ـ   د/ عصام عبد الحميد إسماعيل

 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     إلهام السيد الفقيـ   د/ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  د الشحاتمحمد صالح محم ـ ط/4

  اللجنة :
 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنصـــــــــــــــــــــــورة    ـ أ.د/ محمد أحمد أحمد سلطان
 منوفيةأستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة ال    ـ   د/ أسامة عبد هللا الشرقاوي 

 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     ياسر إبراهيم فتحيـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سعيد رمضان سعيد حطب ـ ط/5

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـجامعة بكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسماذ بأست     محمد عادل السيدـ أ.د/ 
 المنوفيـــةجامعة بكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسماذ مساعد بأست     رجب محمد داوودـ   د/ 
 المنوفيـــةجامعة بكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسماذ مساعد بأست    محمد عبد هللا رزق ـ   د/ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةجامعة بكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسمب اذأست     أمل شهيب أحمدـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   داليا رفاعي أحمد أحمد ـ ط/6

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــ قسماذ بأست    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 
 المنصـــــــــــــــــــــــــــــورةجامعة بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    طارق مدحت عباسـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    خميس سعيد سيد أحمدـ أ.د/ 
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 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود جمال عرفة هاللى  ـ ط/7
  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـة ب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم القل    غادة محمود سلطانـ   د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة أستاذ مساعد بقسم القلب واألوعية الدموية    ـ   د/ ريحاب إبراهيم ياسين
 ـــــــــــابكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم القلب واألوعية الدموية    ـ أ.د/ مجدي محمد المصري 

 األنف واألذن والحنجرةدكتوراه   أنور عبدالعاطي إبراهيم مصلحي ـ ط/8
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة رةــــــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عبد اللطيف إبراهيم الرشيدى
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة رةــــــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجسم أستاذ بق    ـ أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة رةـاألنف واألذن والحنجأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى 
 بكلية الطب جامعة اإلسكندرية رةـــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجستاذ بقسم أ    ـ أ.د/ محمد هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 الباثولوجيا ماجستير  تيسير عبد الحميد إبراهيم تعلب ـ ط/9

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     دـــــــــــ أ.د/ نانسى يوسف أسع

 لمنوفيـــــةبكلية الطب جامعة ا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل
 بنهــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     ةـــــــــ أ.د/ هالة عادل عجين

 دكتوراه الطفيليات  نهي محمد كمال أبو حسين ـ ط/10
  اللجنة :

 ـــــــــةأستاذ بقسم الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ    أ.د/ نشأت السيد عبد المنعم ـ
 جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الطفيليــــــــــــــــــــــات بكلية الطب     ـ   د/ إسماعيل محمود محرم

 أستاذ ورئيس قسم الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة     ـ أ.د/ وفاء محمد القرش
 كفر الشيـــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بكلية الطب جامعة قسم الطفيليـــــــــــــــــبأستاذ     محمود عبد النبي الصيفيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 
 
 الفسيولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   إبتهال متولي محمد متولي ـ ط/11

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الفسيولوجيـ    ـ أ.د/ سهير عبد الحميد صالح

 ــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمد عادل شلبي عبد اللطيف
 ـــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــبقسم الفسيولوجيورئيس أستاذ    هشام أحمد ضياء عبد الرازق ـ أ.د/ 
 دكتوراه الفسيولوجيا اإلكلينيكية  رضا أبو الفتح أحمد أبو السعود ـ ط/12

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أحمد ضياء عبد الرازق  ـ أ.د/ هشام

 ـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ    ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف
 ـــــةأستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ سهير عبد الحميد صالح

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــ    سحر أحمد الصاوي ـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
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 دكتوراه طب األطفال  محمد شكري إبراهيم الحارون  ـ ط/13
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     أنور خطابأحمد ـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــراألزهـــــــــأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة      مفتا  محمد ربيعـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه طب األطفال وليد عبد المجيد عبد الحميد صبيح ـ ط/14

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القوميــــــال ــأستاذ بقسم طب األطف    بحيري السيد بحيري ـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ـ أ.د/ مفتا  محمد ربيع

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه طب األطفال  عبد السالم حسينهبه بدوي  ـ ط/15

  اللجنة :
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ـــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــ     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب  جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ـ أ.د/ مفتا  محمد ربيع

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال  إيهاب سيف عبد الجواد عمر ـ ط/16

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــال بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     اء أحمد العربيهنـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   منال زغلول عبد الملك ـ ط/17

  اللجنة :
 ــال بكلية الطب  جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان

 قسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــةب مساعدأستاذ     نجالء فتحي برسيمد/   ـ 
 ـال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــبقسم طب األطفمساعد أستاذ     عبد القادردينا عبد الرازق د/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفــــــــال بمعهد الكبد القومي جامعة      عمرو زعيــــــــــــــــــــــــرـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال  أحمد محمد عبد الفتاح أبو عياد ـ ط/18
  اللجنة :

 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة أستاذ مساعد بقسم طب    ـ   د/ نجالء فتحي برسيم

 أستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــا    ـ   د/ أكرم الشافعي الصادق
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 تير طب األطفالماجس أحمد عبد الباسط محمد عبد العال ـ ط/19
  اللجنة :

 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 ــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ نجالء فتحي برسيم

 أستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــا    ـ   د/ أكرم الشافعي الصادق
 ماجستير طب األطفال نيرمين أمين أحمد يوسف وهدان ـ ط/20

  اللجنة :
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ور خطابأحمد أنـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــ     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 اأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ أحمد عبد الباسط

 ماجستير جراحة العظام مصطفي عبد الرحمن عباس الجرواني ـ ط/21
  اللجنة :
 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة     حسان أحمد نعينع ـ أ.د/

 ــــةوفيــبكلية الطب جامعة المن ــــــــــــامــــــبقسم جراحة العظــــــــــــــمساعد أستاذ     محمد عبد هللا الصاوي د/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة      محمد حسام ناجيـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  فخر اإلسالم محمد أحمد إبراهيم ـ ط/22

  اللجنة :
 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ محمود محمود هدهود

 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة     ـ   د/ هشام فتحي غنيم
 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أحمد على ـ أ.د/ طارق 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   سمر السيد عبد العزيز حسن ـ ط/23
  اللجنة :

 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة والتناسليةسم األمراض الجلدية أستاذ ورئيس ق     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــة والتناسليةأستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية      ـ   د/ عال أحمد بكري 
 المنوفيـــــــــــــة بكلية الطب جامعة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية      ـ أ.د/ محمد أحمد باشا
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــا والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية      ـ أ.د/ بسمة مراد على

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   صابرين عبد التواب عبد المعطي ـ ط/24

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     د/ مصطفي أحمد همامـ أ.

 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــة والتناسليةأستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية      ـ   د/ عزة جابر عنتر
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــا والتناسليةدية أستاذ بقسم األمراض الجل    ـ أ.د/ أحمد عبد الوهاب صالح

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  شيماء بدراوي عبد الستار يوسف ـ ط/25
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــا والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     ـ أ.د/ نعيم محمد عبد النبي

 األمراض الجلدية والتناسليةتير ماجس  هناء محمد عبد العزيز الفقي ـ ط/26
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  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
 ـابنهبكلية الطب جامعة  والتناسليةبقسم األمراض الجلدية أستاذمساعد     فاطمة محمد العيسوي د/   ـ 

 الباطنة العامةأمراض ماجستير    رامي كريم محمد الديب ـ ط/27
  اللجنة :

 ــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ محمد أحمد شعبان
 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ   د/ أحمد راغب توفيق
 ـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ لؤي مبروك األحول

 الباطنة العامةأمراض ماجستير   محمد مصطفي أحمد النجار ـ ط/28
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة    ـ   د/ ياسين صال  ياسين

 ــــــــــــة بكلية الطب جامعة الزقازيـــــــــــقأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ أيمن فتحي عرفة
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   نسرين عبد العال حسن ـ ط/29

  اللجنة :
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة    ـ أ.د/ مدحت عصام الدين حلمي

 أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة المنوفية    الدين فتح هللا الحلبي ـ   د/ عالء
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد نبيل عيسي

 قسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ ب    ـ أ.د/ نور الدين إبراهيم عشماوي 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سمر على كمال صحصاح ـ ط/30
  اللجنة :
 النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة أستاذ بقسم التوليد وأمراض     زكريا فؤاد سندـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ حامد السيد اللقوة
 ـــاء بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النس    محمد عبد هللا رزق ـ   د/ 
 ـــــــــــــــــــــــاطنطأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة     طارق محمد السبع الهورايـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 النساءماجستير التوليد وأمراض   مصطفي محمد نور الدين ـ ط/31

  اللجنة :
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عادل السيد
 ـــةأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ     ـ أ.د/ حامد السيد اللقوة

 أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ محمد عبد الغني عمارة
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة عين شمس    ـ أ.د/ أحمد حسيني سالمة

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ال محمد عبد القادر الجيالنينه ـ ط/32

  اللجنة :
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد سامي قنديل
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 بكلية الطب جامعة المنوفية أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســـاء     ـ   د/ طارق محمد سيد
 ةــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــقسم التوليد وأمراض النسورئيس أستاذ     ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانة

 بني سويفاء بكليةالطب جامعة ـقسم التوليد وأمراض النسأستاذورئيس     إيمان زين العابدين فريدـ أ.د/ 
 وت واحد(ص ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب وجراحة العين  هايدي عبد الشافي عبد الهادي ـ ط/33
  اللجنة :

 أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العــــــــين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة   ـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان
 ن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العــــــــي     ـ   د/ عادل جالل زكي

 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العــــــــين بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــا    ـ   د/ معتز محمد صبري 
 ماجستير طب وجراحة العين  أميرة إبراهيم زكي الحايس ـ ط/34

  اللجنة :
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةأستاذ بقسم طب وجراحة     ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العــــــــين بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ   د/ معتز فايز الصاوي 
 الطب جامعة طنطــــــــــــــــــاأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العــــــــين بكلية      ـ   د/ سامح سعد مندور
 أستاذ بقسم طب وجراحة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ حمدي أحمد الجزار

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ثولوجياالباماجستير    سارة محمد عبد الحميد ـ ط/35

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ نانسى يوسف أسعــــــــــد
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل

 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     نيرمين أحمد احسانـ أ.د/ 
 الباطنة العامةأمراض ماجستير   ي السيد محمدإسراء مصطف ـ ط/36

  اللجنة :
 أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة    ـ أ.د/ سعيد سيد أحمد خميس
 العامــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة     ـ   د/ محمود محمد عمارة
 أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة قناة السويس     ـ   د/ حمدي حســــــــــــــــــــــــــن

 ماجستير طب األسرة  لأحمد عبد السالم إبراهيم مشع ـ ط/37
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    على محمد الشافعيـ أ.د/ 

 ـــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ نجوي نشأت حجازي 
 أستاذ مساعد بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ   د/ أمل أحمد سالمة

 أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيـــــــــــــة    ـ أ.د/ بحيري السيد البحيري 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   الهام عبد المنعم الشطوري  ـ ط/38
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةبقسم األمراض الجلدية أستاذ     ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية      محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية      طارق السيد أمينـ أ.د/ 
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 التوليد وأمراض النساءماجستير    عبير السيد أبو الفتوح ـ ط/39
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــوالتولي أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء   ـ   د/ أسامة على إبراهيم الكيالني
 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــوالتولي م أمراض النساءأستاذ مساعد بقس    ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــوالتولي أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء    ـ   د/ عالء مسعود عبد الجيد

 ــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــبكلية الطب جامعة د ــوالتولي أستاذ بقسم أمراض النساء    طارق محمد السبع الهواري ـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  مصطفي عبد الحكيم محمد ـ ط/40
  اللجنة :

 ةأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــ     ـ أ.د/ زكريا فؤاد سند
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ حامد السيد اللقوة

 بكلية الطب جامعة المنوفيـةد ــوالتولي أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء   ـ   د/ أسامة على إبراهيم الكيالني
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ــوالتولي ستاذ بقسم أمراض النساءأ     السيد فتو  رخاـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  أماني محمد محسن محمد مصطفي ـ ط/41

  اللجنة :
 ـةـــــالمنوفيــــــــــــ طب بكلية  والتناسليةاألمراض الجلدية  قسمورئيس أستاذ      عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     عبد المنعم شعيبـ أ.د/ محمد 
 طنطــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  والتناسليةأستاذ بقسم األمراض الجلدية     شعبان هويديـ أ.د/ السيد 

قم  ر ضوع  و م ل  5514/12/8/8201ا

 طالبــةو ( طالــب 63) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعة . ..كتوراه لهم على النحو التالي الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والد
 
 
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه    بشير عبد الوهاب بشير أحمد ط/ـــ 1

 :  الرسالة موضوع
دية ما ة العضمقارنة بين كبريتات المغنيسيوم وديكساميثازون مضافا كال منها إلى بيوبيفاكين في التخدير الموضعي لكتلة الضفير 

 الترقوة لجراحات الساعد . فوق 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ بأست    أحمد عبد الرؤو  متوليـ أ.د/ 

 فيـةالمنو جامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسمباذمساعد أست    ين صالح إبراهيمدز العـ   د/ 

 ةـــــــــــالمنوفيــــــــــــــجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسمب مدرس     رباب محمد حبيبد/   ـ 
 األشعة التشخيصيةدكتوراه    كريم أحمد أمين محمد ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
لتصلب مغناطيسي في تشخيص اآلفات المخية لمرض االقيمة المضافة الستخدام تسلسل االستعادة العكسية المزدوجة بالرنين ال

 المتعدد .
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 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةـــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي قسماذ بأست     هالة حافظ محمدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةـــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي قسممدرس ب    شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 الفسيولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   إسراء عاطف إبراهيم سالم ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 .تأثير ل ــ كارنتين واتورفاستاتين على نموذج إصابة النتخا  الشوكي الناتجة عن نقص وا عادة التروية في الفئران 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    محمد حنفي أحمد حسنـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ ورئيس أست   هشام أحمد ضياء عبد الرازق ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست     جابر عبده أسماءـ أ.د/ 

 ةالمنوفيجامعة بكلية الطب  ةــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسمبمساعد اذ أست    سوزان مصطفي هزا د/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    ام عمر إبراهيم هنديةعصـ   د/ 

 الفسيولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    أمل جمال موسي يونس ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

اء ي من دئف الكلي في الجرذان المصابة بالنو  الثانتأثير مثبط ناقل الصوديوم والجلوكوز على حالة سكر الدم والدهون ووظا
 السكري .

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    سهير عبد الحميد صالحـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــكلينيكيالفسيولوجيا اإل قسماذ مساعد بأست    سوزان مصطفي هزا ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    داليا فتحي العجمىـ   د/ 

 الفسيولوجيا اإلكلينيكية ماجستير  لمياء محمود غريب محمد ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 .لنو  الثاني على اختالل الكلي في الجرذان المصابة بداء السكري من ا 1ل لمضادات مستقبل االندوثيلين التأثير الوقائي المحتم
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    سهير عبد الحميد صالحـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست    دنيا سالي سعيد علىـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    إيمان إبراهيم الجيزاروي ـ   د/ 

 اإلكلينيكية الفسيولوجيا ماجستير  آية الدسوقي محمد أبو سعيده ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 يبيا .دراسة تأثير ممرات البوتاسيوم على تنظيم تفاعلية األوعية الدموية في الجرذان المحدث بهم مرض البول السكري تجر 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    جرجس صبري يوسف حناـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    أحمد محمد محمد جعفرـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    حسن جابر زكي بسيوني ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 اإلصابات . تقييم إعادة بناء األنسجة اللينة لإلبهام بعد
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست     شوقي شاكر جادـ أ.د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 

 ـــــةـالمنوفيــــــــــــــجامعة بكلية الطب  جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب     وت نصارأحمد ثر ـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد مصطفي السيد أحمد ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

 النتائج المبكرة لطريقة الرتق وطريقة الشبكة إلصال  الفتق االربي األولي الغير مضاعف .
  المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    محمد ليثي أحمد بدرـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    محمد عبد الجليل البلشيـ   د/ 

 العامة أمراض الباطنةماجستير    منار على حسيب طاحون  ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

تأثير نسبة متوسط حجم الصفائح الدموية إلى عدد الصفائح الدموية على وظيفة الوصلة الشريانية الوريدية في مرضي 
 االستصفاء الدموي المزمن .

 : المشرفون 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست   حسن عبد الهادي أحمد عطيةـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    محمود محمد عمارةـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــة قسممدرس ب     هبا السيد قاسمـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة    سارة أحمد إبراهيم كشر ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع
 . في مرضي االستصفاء الدموي  المنتظم األكسجيننسبة  وانخفاضضغط الدم  ارتفا 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    سعيد سيد أحمد خميسـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    مأحمد راغب توفيق سالـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطـــــــــــــــــنة العامـــــــــــــة قسممدرس ب    خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــة قسممدرس ب    وسام الدين حداد الشافعي /ـ   د

 
 

 ماجستير طب وجراحة العين    هاني سعيد عبد العال ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 لبيضاء .مياه ابجهاز الماسح الضوئي وعالقة ذلك بكثافة ال التغير في قياس الطول المحوري للعين قبل وبعد إزالة المياه البيضاء
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العين قسماذ مساعد بأست    سامح محمد الجوهري ـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العين قسممدرس ب    محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   شذي سالم عبد النبي الجمل ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

تقييم سمك طبقة األليا  العصبية الشبكية حول العصب البصري في المرضي الذين يعانون من فقر الدم بواسطة جهاز 
 التصوير المقطعي الطبقي .

 ن : المشرفو
 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العين قسماذ مساعد بأست    معتز فايز الصاوي ـ   د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العين قسممدرس ب     عادل جالل زكيـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   د الشافعيسارة فتح هللا محم ط/ـــ 13
 :  الرسالة موضوع

 تغيرات التصوير المقطعي الترابطي البصري في األطفال المصابين بكسل العين .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العين قسماذ مساعد بأست    محمد وجدي فريدفريد ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العين قسممدرس ب     الل زكيعادل جـ   د/ 

 األطفالماجستير طب    إبراهيم جمال الدين  عوض ط/ـــ 14
 :  الرسالة موضوع

 فظة المنوفية .في األطفال األصحاء في سن المدارس في محا يتقييم مستوي عيار مضاد ستربتوليزين س
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  األطفــــــــــــــــــــــــــــالطب  قسمورئيس اذ أست    الجنديمحمد  فاديد/ أ. ـ

 ــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــاألزهجامعة بكلية الطب  األطفالطب  قسمب أستاذ مساعد    محمد عبد السالم زنون ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسمزميل ب    حنان مصطفي السيدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    أحمد عبد السالم السيد ط/ـــ 15
 :  الرسالة موضوع

 ـ أيا  في حديثي الوالدة المصابين بالتسمم الدموي . 15أن ـ أيا   دراسة الميكرو ار ـ
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفال قسمأستاذ مساعد ب    دينا عبد الرازق ميدانـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــ قسممدرس ب    رانيا صال  الزياتـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــــــــــــالكيمياء الحيوي قسمبمدرس     سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   راهيأحمد صدقي على إب ط/ـــ 16
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي عيار مضاد ستربتولزين سي في األطفال األصحاء في سن المدارس في محافظة القليوبية .
 المشرفون : 

 ـــــــــــــةالمنوفيــــجامعة بكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ ورئيس أست    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجامعة بكلية الطب  طب األطفال قسمأستاذ مساعد ب    محمد عبد السالم زنون ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةامعة جبكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسمزميل ب    حنان مصطفي السيدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   منى عادل عبد النبي التحراوي  ط/ـــ 17
 :  الرسالة موضوع

 هارسيا بين األطفال في محافظة الغربية )مركز طنطا( .لحجم مشكلة الب
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  فــــــــــــــــــــــــــــالطــــــــــــــــــــــــــــب األط قسماذ بأست    على محمد الشافعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفال قسمأستاذ مساعد ب    داليا منير الالهونيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   عبد هللا السيد أحمد عطية ط/ـــ 18
 :  الرسالة وضوعم

 الحمراء ة( في مرض الذائبRDWعرض توزيع كرات الدم الحمراء )
 المشرفون : 
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 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ب األطفالـــــــــــــــــــــــــــــط قسمب مدرس    ر بحبحهبا هللا محمد ناصـ   د/ 

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   فاطمة أحمد محمد النجار ط/ـــ 19
 :  الرسالة موضوع

 . ( و )اكس اي اس تي في الليمفوما )بي(2ر عن )نالدالالحمض النووي الريبوزي الطويل غير المشفر التعبي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيوية قسمأستاذ مساعد ب    رانيا محمد عزمي الشاذليـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــةالكيمياء الحيويــــــــــــــ قسممدرس ب    شيماء الشافعي سليمانـ   د/ 

 المنوفيــــــةجامعة بكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  قسممدرس ب     سوزي فوزي جوهرـ   د/ 

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية    عال عبد الحليم محمد ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع
في مصل دم مرضي سرطان الغدد الليمفاوية كبير  92وميكرو الحمض النووي الريبي  155ض النووي الريبي الحم ميكرو

 الخاليا البائية .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيوية قسمأستاذ مساعد ب    السيد صابر أبو النورـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيوي قسمب مدرس   صبحي  السيد النيدانيشيرين ـ   د/ 

 المنوفيــــــةجامعة بكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  قسممدرس ب    الشيماء محمود الحنفيـ   د/ 

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية    ناجيآالء أسامة زيد  ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 دور الجينات المسببة لاللتهابات في تقييم عالج مرضي الفصام الذهاني ومرضي االضطراب الوجداني ثنائي القطب .
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيــــــــــــة جامعبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسية قسمأستاذ ب    أيمن عبد الفتا  الحدادد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيوية قسمأستاذ مساعد ب    أيمن كيالني عبد الحميدـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    نهي ربيع محمد بيوميـ   د/ 

 
 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمد عبد الرازق أبو العزم ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 التعامل مع حاالت اعتالل التخثر في مرضي إصابات الحوادث في وحدة العناية المركزة 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ة المركزةالتخدير والعنايأستاذ مساعد      صفاء محمد هالل ـ   د/

 المنوفيــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ر والعناية المركزةـــــالتخديمدرس بقسم     حاتم بهجت أبو الوفا ـ   د/

 ماجستير التخدير والعناية المركزة    رحاب نبيل عبد الصمد ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

 كبدي .ارنة بين التحكم التلقائي مقابل التحكم اليدوي لغاز التخدير أثناء استئصال جزء من الكبد بين مرضي التليف المق
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ بأست    أحمد عبد الرؤو  متوليـ أ.د/ 

 بمعهد الكبد القومي بالمنوفيــــــــــــــــة التخدير والعناية المركزةاذ مساعد أست     كامل رفعت ـ   د/ عماد
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب   عالء الدين عبد السميع عيادـ   د/ 

 بمعهد الكبد القومي بالمنوفيــــــــــــــــة التخدير والعناية المركزةم مدرس بقس    ـ   د/ نجوى إبراهيم موافي

 أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه   أحمد نبيل محمود حسنـــ ط/ 24
 موضوع الرسالة : 

ل ي خالب للمرضقياس الحلقة األبهرية بواسطة الموجات الفوق صوتية ثالثية األبعاد واألشعة المقطعية متعددة الطبقات للقل
 عملية استبدال الصمام األورطي عن طريق القسطرة أو استبدال الصمام األورطي جراحيا .

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةكليةالطب أمراض القلب واألوعيةالدموية بمساعد أستاذ    محمود علي سليماند/   ـ 
 جامعة المنوفيةكليةالطب دموية بأمراض القلب واألوعيةالمساعد أستاذ     محمود كامل جبرد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيالطب  كليةأمراض القلب واألوعية الدموية بمدرس     نيفين إبراهيم ساميد/   ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   إيمان سمير محمد الشناوي ـــ ط/ 25
 موضوع الرسالة : 

ن لشرياة في ادايمر على معدل التروي لصدرية ما قبل احتشاء عضلة القلب ونسبة تحليل ال ديالقيمة التنبؤية أللم الذبحة ا
 التاجي بعد إجراء القسطرة التداخلية األولية لمرضي الجلطة الحادة بالشريان التاجي .

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةب كليةالطأمراض القلب واألوعيةالدموية بمساعد أستاذ    أحمد عبد العزيز عمارةد/   ـ 
 جامعة المنوفيةكليةالطب أمراض القلب واألوعيةالدموية بمساعد أستاذ    غادة محمود سلطاند/   ـ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيالطب  كليةأمراض القلب واألوعية الدموية بمدرس     نيفين إبراهيم ساميد/   ـ 

 مراض القلب واألوعية الدمويةأ ماجستير   محمود حامد محمد حجاجـــ ط/ 26
 موضوع الرسالة : 

احب تقييم وظيفة البطين األيمن باستخدام معدل اإلجهاد والتوتر في المريض المصاب باحتشاء عضلة القلب األمامية المص
 بارتفا  في قطعة االس تي .

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةكليةالطب ة بالدموي أمراض القلب واألوعيةبقسم  أستاذ    سعيد شلبي منتصرد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةكليةالطب أمراض القلب واألوعيةالدموية بمساعد أستاذ     أحمد محمد عمارةد/   ـ 
 بمعهد القلب القومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأمراض القلب واألوعية الدموية  استشاري     محمد أسامة طا حسيند/   ـ 

 ماجستير أمراض العصبية والطب النفسي   عباس توفيق عطية محمدـــ ط/ 27
 موضوع الرسالة : 

 استخدام الملفات عن طريق القسطرة المخية التداخلية في عالج تمزق تمدد األوعية الدموية الدماغية صغيرة الحجم .
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةالطب  كليةـــــــة باألمراض العصبية والنفسيــــــبقسم  أستاذ     رشا على القبانيد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةاألمراض العصبية والنفسية بمساعد  أستاذ    أكثم إسماعيل اإلمامد/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةاألمراض العصبية والنفسية بمساعد  أستاذ    مصطفي صالح مليكد/    ـ
 اإلسكندريةجامعة الطب  كليةاألمراض العصبية والنفسيـة ببقسم  أستاذ    أسامة ياسين منصورد/ أ. ـ

 ماجستير أمراض العصبية والطب النفسي   محمد عبد السالم السيد حمادـــ ط/ 28
 موضوع الرسالة : 

 دراسة للمقارنة بين الكيتامين والجلسات الكهربائية في عالج االكتئاب الجسيم .
 المشرفون : 
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 ةـــــــــــــــــــــــالمنوفيطب  كليةوالنفسية باألمراض العصبية  ورئيس قسم أستاذ    لحمراوي لمياء جمال الدين اد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةب بقسم التخدير والعناية المركزةمساعد أستاذ    أشر  مجدي أسكندرد/    ـ

 طب المناطق الحارة وصحتهاماجستير   شريف زكي عبد المعطي عوضـــ ط/ 29
 ضوع الرسالة : مو 

 الميثيلي بالدم في الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم مقارنة بمنظار القولون . 9دراسة دور سيبتن 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةالطب  كليةب ـــةــــــــــــــالمتوطناألمراض بقسم مساعد  أستاذ     جمال سعد الديبد/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةاألمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بدرس بقسم م     أيمن أحمد صقرد/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمدرس بقسم      أحمد نبيل فوزي د/    ـ

 ماجستير األشعة التشخيصية   د السيد سالمشهيرة أحمـــ ط/ 30
 موضوع الرسالة : 

 دور الموجات الفوق الصوتية واألشعة المقطعية متعددة المقاطع في تقييم إصابات الصدر الرضا .
 المشرفون : 

 ةجامعة المنوفيالطب  كليةاألشعة التشخيصيـــــــــــــــة بمساعد بقسم  أستاذ     أشر  أنس زيتون د/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمدرس بقسم     طارق فوزي عبد الالد/    ـ

 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيةماجستير    علياء إبراهيم أحمد أبو عليوةـــ ط/ 31
 موضوع الرسالة : 

 ية .مة في سالالت المبيضات المعزولة من مرضي نقص المناعة بمستشفيات جامعة المنوفو المقا دراسة أنما  شدة الضراوة و
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةالطب  كليةالميكروبيولوجيا المناعة بورئيس قسم  أستاذ    مبروك محمود غنيمد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالميكروبيولوجياالمناعة بمساعد بقسم  أستاذ     عزة زغلول لبيبد/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالميكروبيولوجيا المناعــــــــــــــــــــــــــة بمدرس بقسم     إيمان حسني محمد سالمد/    ـ

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أميرة حمدي يوسف أحمد ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 ن السابق للنو  بي في مصل الدم في مرضي الصدفية .مستوي الببتيد النتريوريكي للنهاية أ
 

 المشرفون : 
 يةجامعةالمنوفبكليةالطب األمراض الجلديةوالتناسلية  قسماذورئيس أست   عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ أ.د/ 
 ــــــــةيـــــــــــالمنوفبكلية طب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ مساعد بأست     عال أحمد بكري ـ   د/ 

 ــــــــــــــةجامعة المنوفيبكلية الطب  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمب مدرس    شرين صبحي السيدد/   ـ 
 التشريح وعلم األجنةماجستير     غادة حامد حسن رميح ط/ـــ 33

 :  الرسالة موضوع
 هاب البنكرياس المزمن المستحث باألرجينين في ذكر الجرذ األبيض البال  .تأثير مستخلص أوراق الزيتون على الت

 المشرفون : 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب التشريح وعلم األجنة  قسماذ بأست   فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتيـ أ.د/ 
 يـــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب التشريح وعلم األجنة  قسممساعد ب اذأست     عبير السيد الميهيـ   د/ 
 ـةـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــالمنوف جامعةبكلية الطب التشريح وعلم األجنة  قسمب مدرس    سيد فريدمنار على الـ   د/ 
 التوليد وأمراض النساءماجستير    هدي رمضان أحمد عباس ط/ـــ 34
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 :  الرسالة عموضو 
ن معانين يالعالقة بين مؤشرات الدوبلر في الثلث األخير من الحمل كمتنبئ لحالة األطفال حديثي الوالدة في السيدات الالتي 

 تسمم الحمل والحمل الطبيعي .
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةيــــالمنوف جامعةبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسماذ بأست     محمد عادل السيدـ أ.د/ 
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسماذ مساعد بأست     رجب محمد داوودـ   د/ 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسممدرس ب    عبد الحميد عصام شاهينـ   د/ 
 عالج األورام والطب النووي ماجستير    نهي خالد أبو الفتح محمد ط/ـــ 35

 :  الرسالة موضوع
ة الجرع دراسة مقارنة تأثير وضع المريض على ظهره أو بطنا أثناء العالج اإلشعاعي ثالثي األبعاد ألورام الحوض وأثرة على

 الواصلة لألمعاء الدقيقة .
 المشرفون : 

 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  قسماذ بأست     نبيل أحمد مباركـ أ.د/ 
 يــةالمنوف جامعةبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي اذ مساعد أست    هاجر عبد المجيد العجيزي ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـالمنوف جامعةبكلية الطب  اإلشعاعيةالفيزياء اذ مساعد أست     ياسر اسعد راشدـ   د/ 
 يــةالمنوف جامعةبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  مدرس بقسم     سوزي فوزي جوهرـ   د/ 
 دكتوراه طب األسرة   إنشاد السيد محمد عبد اللطيف ط/ـــ 36

 :  الرسالة موضوع
 رضي المياه البيضاء المرتبطة بالسن .تأثير عملية المياه البيضاء على جودة الحياة بين م

 المشرفون : 
 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب األس قسماذ بأست    فرحاتتغريد محمد ـ أ.د/ 

 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  العينوجراحة طب  قسمبمساعد اذ أست     سامح سعد مندورد/   ـ 
 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسمبمساعد اذ أست    نورا عبد الهادي خليلد/   ـ 

 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــرةطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    مروة محمد محسبـ   د/ 
 
 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  إيمان عبد الرازق السيد أبو حجازي  ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

خثر تخدام جهاز تمراقبة تأثير استئصال الطحال على تجلط الدم ووظائف الصفائح الدموية في حاالت زر  الكبد للكبار باس
 صفائح الدم واختبارات التجلط التقليدية .

 المشرفون : 
 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــزة قسماذ بأست    خالد موسي أبو العينينـ أ.د/ 
 يـةالمنوفمعهد الكبدالقومي بب التخدير والعناية المركزة قسماذورئيس أست     خالد أحمد يسـ أ.د/ 

 يـةالمنوفبمعهد الكبد القومي ب المركزةالتخدير والعناية قسماذمساعد بأست     عماد كامل رفعتد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــيـالمنوفبكلية الطب جامعة  المركزة التخدير والعناية قسمب مدرس   عالء الدين عبد السميع عيادـ   د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــيـالمنوفبمعهد الكبد القومي ب الباثولوجيا اإلكلينيكية قسمب مدرس    محمد إبراهيم عبد هللا هباد/   ـ 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة   أميرة فتحي فهيم الخولي ط/ـــ 38

 :  الرسالة موضوع
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 كمة: تجربة عشوائية مح لهوائية أثناء عملية ويبل الجراحيةمؤشر احتياطي األوكسجين كمرشد إلجراء تمديد للحويصالت ا
 المشرفون : 

 يـــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــزة قسماذ بأست    أحمد عبد الرؤو  متوليـ أ.د/ 
 يـةالمنوفمعهد الكبدالقومي بب التخدير والعناية المركزة قسماذورئيس أست     خالد أحمد يسـ أ.د/ 
 يةالمنوفبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزة قسمأستاذمساعد ب    أشر  مجدي اسكندرـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــيـالمنوفبمعهد الكبد القومي  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب    ياسمين عبد السالم كاملـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   مال محمد حشيشضحي ج ط/ـــ 39

 :  الرسالة موضوع
 التفاعلي ونسبة حدوث الحمل في السيدات عن طريق الحقن المجهري . Cدراسة العالقة بين مستوي بروتين 

 المشرفون : 
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ مساعد بأست    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ مساعد بأست    نبيا إبراهيم الخوليد/   ـ 
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  اءــــــــــــــــــــــــــــالتوليد وأمراض النس قسممدرس ب    عبد الحميد عصام شاهيند/   ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   لسميع توفيقأحمد عبد اـــ ط/ 40
 موضوع الرسالة : 

ة بعد ن الصبغهالكلي الناتج  واعتاللالعالقة بين نسبة كرات الدم البيضاء أحادية النواة إلي البروتين الشحمي مرتفع  الكثافة 
 عمل قسطرة تداخليا أولية لمرضي االحتشاء القلبي الحاد .

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةكليةالطب أمراض القلب واألوعيةالدموية بمساعد أستاذ     أحمد محمد عمارةد/   ـ 
 المنوفيةجامعةكليةالطب أمراض القلب واألوعية الدموية بمدرس بقسم      نفين إبراهيم ساميد/   ـ 

 الفسيولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   أنورا مبروك حسن شعبان ط/ـــ 41
 :  ةالرسال موضوع

الدوري  على معدالت السكر بالدم وأداء الجهاز 2دراسة مقارنة تأثير محسسات اإلنسولين ومثبطات ناقل الصوديوم والجلوكوز 
 في الجرذان المصابة بمرض البول السكري النو  الثاني .

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة لية الطب بك ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    سهير عبد الحميد صالحـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    جرجس صبري يوسف حناـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  العلومبكلية  الوراثة والبيولوجيا الجزيئيةاذ أست    صبحي السيد حسب النبيـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست    سوزي فايز كامل عويضةـ   د/ 

 ــــةالمنوفيـــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    هبا فتحي الدمياطيـ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   أسماء جمال جابر برسيمـــ ط/ 42
 موضوع الرسالة : 

 في األطفال . المنجليةاستخدام الموجات فوق الصوتية عبر الجمجمة للتنبؤ بالسكتة الدماغية في مرض الخاليا 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةالطب  كليةة التشخيصيـــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعبقسم  أستاذ     عادل محمد الوكيلد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمدرس بقسم     طارق فوزي عبد الالد/    ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   إسالم سامي مصطفي سالم ط/ـــ 43
 :  الرسالة موضوع



   12/8/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي ر"الثانية عش الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

34 

 
 

 المستقبالت شبيهة تول والمناعة الذاتية .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــة مقسمدرس ب    عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــة قسممدرس ب    إيناس صبحي زهرانـ   د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها إبراهيم الدسوقي رمضان عبد المولي  ط/ــ ـ44
 :  الرسالة موضوع

مرئ الي الدراسة تدرج األلبومين في المصل وسائل االستسقاء ومؤشر احتقان الوريد البابي الكبدي كطرق غير وخذية للتنبؤ بدو 
 في مرضي التليف الكبدي .

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     الديب جمال سعدـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــة قسممدرس ب     نجالء سعيد العبدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــة قسمب مدرس   بد الحميد عبد المجيدشيماء عـ   د/ 
 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها والء عبد العاطى مصيلحي شاهين  ط/ـــ 45

 :  الرسالة موضوع
 البرازية في إلتهاب القولون التقرحي . استقصاء خصائص المتبر  الجيد لغرس البقع المجهرية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةاألمراض المتوطنـــــــــــــــــــــ قسممدرس ب     نجالء سعيد العبدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيوية قسمأستاذ مساعد ب    رانيا عزمي الشاذليـ   د/ 
 مدرس ومدير برنامج العلوم الحيوية الطبية بمعهد األورام الدراسات      كريس تسيلبسـ   د/ 

 جينية بكلية الطب جامعة برمنجهامال
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   عال حمدي أحمد الشافعي ط/ـــ 46

 :  الرسالة موضوع
للمرضي المصريين المصابين باعتالل  HBS1L-MYB (rs9376090, rs4895441)تعدد األشكال الوراثية لجين 

 الهيموجلوبين .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ ورئيس أست     روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية قسماذ بأست    عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  لباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــةا قسماذ بأست    محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ مساعد بأست    داليا حسني أبو العالـ   د/ 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه   سمر شوقي خليفة سالمان ط/ـــ 47
 :  الرسالة موضوع

 يز .بابينمالتعر  باستخدام الطرق النمطية والجزيئية على بكتيريا االيشيريشيا كوالي والكليبسييال المنتجة النزيمات الكار 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ ورئيس أست     روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية قسماذ بأست    ماد فهيم عبد الحليمعـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةجامعة بكلية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية قسماذ ورئيس أست    مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
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 تير الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجس   هاجر سعيد موسي نصار ط/ـــ 48
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي سرطان الدم الليمفاوي المزمن . 2األهمية اإلكلينيكية لمستقبل شبيا التول ـــــ 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ ورئيس أست    إيمان عطية التونسىـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسممساعد اذ أست     ة فكري عثماننهلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    أميرة محمد فؤاد شحاتاـ   د/ 

 المنوفيـــــــةجامعة بكلية الطب  الج األورام والطب النووي ع قسممدرس ب     سوزي فوزي جوهرـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد على إبراهيم محمد ط/ـــ 49
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار مرض الكلي المزمن في أقارب مرضي االستصفاء الدموي المزمن .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقساذ بأست    سعيد سيد أحمد خميسـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ ورئيس أست     روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــة سمقأستاذ مساعد ب     أحمد محمد زهرانـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــة قسمأستاذ مساعد ب    خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 

 باطنة العامةماجستير أمراض ال    يس فتحي حسن حسن ط/ـــ 50
 :  الرسالة موضوع

 أثر الرفض الحاد المبكر والمتأخر على بقاء الكلية المزروعة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــة قسمأستاذ مساعد ب     أحمد راغب توفيقد/  ـ  

 ـــــةالمنوفيــــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  ـــــــــةــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العامــــ قسمب مدرس     هبا السيد قاسمـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   بسام حمزة رمضان االمام ط/ـــ 51
 :  الرسالة موضوع

 امراض الصفائح الدموية الوراثية من الجانب العلمي حتى الجانب السريري .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    محمد أحمد عبد الحافظـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  نة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباط قسممدرس ب    عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة    شيماء محمد ضيف ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

 مستوي حمض اليوريك بالدم للتنبؤ بنتيجة اإلنتان .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    شعيبصبري عبد هللا ـ أ.د/ 

 ةالمنوفيجامعة بكلية الطب العناية المركزة  التخدير قسمأستاذ مساعد ب     ياسر إبراهيم فتحيـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــة قسمرس بمد    عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 ـةالمنوفيــــــــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  الباطنــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــة قسممدرس ب    إيناس صبحي زهرانـ   د/ 
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 طب األطفالدكتوراه    رانيا صالح الدين حسين على ط/ـــ 53
 :  الرسالة موضوع

 .في فشل القلب في األطفال 23القيمة التنبؤية لعامل النمو الليفي 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ــب األطفالطـــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    رانيا صال  الزياتـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال يز أسماء على عبد الرزاق عبد العز  ط/ـــ 54

 :  الرسالة موضوع
 دراسة العالقة بين اضطراب فر  الحركة ونقص االنتباه والسمنة لدي األطفال .

 المشرفون : 
 ــــــــــــــةالمنوفيـــجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طــب األطفــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست    سامح عبد هللا عبد النبيـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــجامعة بكلية الطب  طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفال قسممدرس ب     نهلة محمد سعيدـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   حنان أحمد السيد أحمد ماضي ط/ـــ 55
 :  الرسالة موضوع

 . لبيضاءاتأثير العقاقير الموضعية غير اإلستيرويدية المضادة لإللتهاب في الوقاية من إرتشا  الماقولا بعد عملية المياه 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  وجراحة العينطــــــــــــــــــــــــــــب  قسماذ بأست    ل السبكيهدي محمد كامـ أ.د/ 

 ـــةالمنوفيـــــــــــــجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــب وجراحة العين قسممدرس ب    محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   فوزي اسكندرمريم نسيم  ط/ـــ 56
 :  الرسالة موضوع

دراسة مقارنة بين تعزيز التصوير الضوئي لعمق االتساق البصري في األشخاص العاديين ومرضي السكري مع عدم اعتالل 
 الشبكية السكري .

 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة ية الطب بكل ب وجراحة العينط قسمبمساعد اذ أست    خالد الغنيمي سيد أحمدد/ ـ 

 المنوفيــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طـب وجراحة العين قسمب أستاذ مساعد    أسماء محمد أحمد إبراهيمـ د/ 

 الفسيولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   أية صالح عبد العزيز صالح ط/ـــ 57
 :  الرسالة موضوع

أحاي  غيرات العصبية السلوكية الناتجة عن تناول الجرذان لجلوتاماتتفا ـــ توكوفيرول على التأثير حمض االسكوربيك وأل
 الصوديوم .

 المشرفون : 
 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ ورئيس أست   هشام أحمد ضياء عبد الرازق ـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماعد باذ مسأست    صفاء محمد القطب صالحـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب   أمنية أمين عبد المعبود محمدـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيـــــــــــــــ قسممدرس ب    مروة صال  أحمد جاد هللاـ   د/ 
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 الفسيولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه الزهراء أحمد محمود فرج شريف ط/ـــ 58
 :  الرسالة موضوع

 دوية .ض الفئران بالرعاش المستحث باألدراسة عن التأثير الواقي على األعصاب لعقاري بيراسيتام وفينكامين في نموذج لمر 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    محمد حنفي أحمد حسنـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة كلية الطب ب ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ ورئيس أست   هشام أحمد ضياء عبد الرازق ـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ةــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست   يحيي محمد نجيب عبد السالمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ةــــــالفسيولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    هبا راضي على سالمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيوية قسمأستاذ مساعد ب    يد صابر أبو النورالسـ   د/ 
 دكتوراه عالج األورام والطب النووي    محمد سعيد السنباوي  ط/ـــ 59

 :  الرسالة موضوع
 رطان الرأس والرقبة .دور التخطيط اإلشعاعي القائم على المسح البزتروني في العالج اإلشعاعي لس

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب  عالج األورام والطب النووي  قسمورئيس  اذأست    ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــةجامعة بكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  قسماذ بأست    محمد أبو الفتو  شحاتةـ أ.د/ 

 ةيالمنوفب األورام والطب النووي  عالج قسمبمساعدالفيزياءاإلشعاعيةاذأست           ياسر أسعد راشد د/  ـ 
 المنوفيـــــــــــةطب بكلية  عالج األورام والطب النووي  قسمبمساعد اذ أست    أشر  السيد عبد الغنيد/   ـ 

 ةـــــــــــيالمنوفب بمعهد الكبد القومي ةاألشعة التشخيصي قسمبمساعد اذ أست    محمد محمد حسيني ـ أ.د/
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  عزت عبد الفتاح عبد الجليل طارق  ط/ـــ 60

 :  الرسالة موضوع
ت ي حاالإستخدام الموجات فوق الصوتية مقابل التنظير الفلوري الموجا لحقن المفصل العجزي الحرقفي بمادة البيتاميثازون ف

 مزمن للمفصل العجزي الحرقفي .االلتهاب ال
 المشرفون : 

 ةوفيـالمنجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسمورئيس اذ أست     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 ةالمنوفيجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسمب أستاذمساعد   أماني سعيد إسماعيل عمارـ   د/ 

 بمعهد الكبد القومي بالمنوفيــــــــــــــــة التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم     لمسيح صادقـ   د/ صادق عبد ا

 بمعهد الكبد القومي بالمنوفيــــــــــــــــة التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم    ـ   د/ عالء الدين عبد السيد السقا

 وبيولوجيا والمناعة الطبيةماجستير الميكر    أسماء كمال محمد عامرـــ ط/ 61
 موضوع الرسالة : 

دي في ز متعدد المكتاميأنتشار الكاربابينيميز الفئة د في العزالت السريرية من البكتيريا االشريشيا القولونية المنتجة إلنزيم البيتاال
 مستشفيات جامعة المنوفية .

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةالطب  كليةكروبيولوجيا المناعة بالميورئيس قسم  أستاذ    مبروك محمود غنيمد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالميكروبيولوجياالمناعة بمساعد بقسم  أستاذ     عزة زغلول لبيبد/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالميكروبيولوجيا المناعــــــــــــــــــــــــــة بمدرس بقسم    سومة السيد درويش عجالند/    ـ

 ماجستير طب الصناعات والصحة المهنية    دعاء ناصر محمدـــ ط/ 62
 موضوع الرسالة : 

 دراسة بعض االضطرابات الصحية بين العاملين بورش النجارة مدينة منو  ، محافظة المنوفية .
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 المشرفون : 
 جامعة المنوفية الطب كليةالصحة العامة وطب المجتمـــع ببقسم  أستاذ    جعفر محمد عبد الرسولد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالصحة العامة وطب المجتمـــع ببقسم  أستاذ    محمود السيد أبو سالمد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةالصحةالعامة وطب المجتمـــع بمساعد أستاذ    إيمان عبد العظيم سالمد/    ـ
 جامعة المنوفيةالطب  كليةة وطب المجتمـــع بالصحةالعاممدرس بقسم      عزيزة سعد البدري د/    ـ

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  يارا عبد الفتاح مصطفي خورشد ط/ـــ 63
 :  الرسالة موضوع

 دور دوبلر الشريان الرحمي في تشخيص المشيمة المتقدمة الملتصقة .
 المشرفون : 

 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  نســــــــــــــــــــــــــــــــاءالتوليد وأمراض ال قسماذ بأست    ـ أ.د/ محمد محمود فهمي
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ مساعد بأست    عالء الدين فتح هللا الحلبيـ   د/ 
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  اءالتوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    هيثم أبو على حمزةـ   د/ 
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء قسممدرس ب    محمد السباعي عنترـ   د/ 

قم  ر ضوع  و م ل  6514/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو ير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد التقار  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   محمد على إبراهيم السلموني . /بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7145/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو قارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد الت ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   أحمد جمال عبد الغني حسيب . /بيبللطفي التخدير والعناية المركزة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8145/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو رير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد التقا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   . إسماعيل توفيق عبد العزيز بدر /بيبللط جراحة العظامفي 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9145/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو ة والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير الفردي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   هبه الشربيني محمود أحمد . /بيبةللطفي األمراض العصبية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6014/12/8/8201ا

 دكتوراه ال منح درجةو  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   . أسامة عبد المحسن عبد الخالق شريف /بيبللط جراحة العظامفي 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6114/12/8/8201ا

 كتوراه الد درجةمنح و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   شيماء صبحي منشاوي . /بيبةللطفي طب األطفال 
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قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6214/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   أحمد أسامة محمد خليفة . /بيبللطحة المسالك البولية في جرا
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6314/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   هبه هللا سعد الدين خليل . /بيبةللطلدية والتناسلية في األمراض الج

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6414/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   الهام عبد السالم محمد نجم . /بيبةللطوجيا الطبية والمناعة في الميكروبيول

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6514/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   . أماني أحمد فؤاد محمد عبد هللا /بيبةللطكروبيولوجيا الطبية والمناعة في المي
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

قم  ر ضوع  و م ل  6146/12/8/8201ا

 راه كتو الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   . إيمان عبد المنعم محمود محمد /بيبةللطفي الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7146/12/8/8201ا

 جــةمــنح در و الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.72ر17 ونسبة مئوية //جيد عام بتقديرمرقس زكريا سالمة غالي  /بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8146/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو قــارير الفرديــة والجماعيــة الموافقــة علــى اعتمــاد الت ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 .%69ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير رضوي محمد بيومي شلبي /ةبيبللط عالج األورام والطب النووي الماجستير في 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9146/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  بشــأنـــ مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.75ر72 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرسعدية محمد السيد  /بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7014/12/8/8201ا
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 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنوالبحــو  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا 
 %.66ر67 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد صبحي عواد إبراهيم  /بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7114/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  مــذكرة أ.د/ 
 %.74ر56 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير إيمان جمال رمضان /بيبةللط التخدير ولعناية المركزةالماجستير في 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7214/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 .%71ر01 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأية على عبد القوي موجي  /بيبةللطالماجستير في التخدير ولعناية المركزة 

قــ ل رارـا  : ـ

 رفع للجامعة... وي الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7314/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.76ر08 ةئويمونسبة جيدجدا  عام بتقديرسناء أحمد فؤاد إبراهيم عطا هللا  /بيبةللطالماجستير في التخدير ولعناية المركزة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7414/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 مئويـــة ونســـبةجيـــد//  عـــام بتقـــديرلمقصـــود ســـابق أســـماء أبـــو اليزيـــد عبـــد ا /بيبـــةللطالماجســـتير فـــي الباثولوجيـــا اإلكلينيكيـــة 

 %.70ر38
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7514/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.72ر99 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير خلود جمال محمد عمارة /بيبةللطلينيكية الماجستير في الباثولوجيا اإلك

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6147/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.80ر49 ونسبة مئويةجدا جيد عام بتقدير نهي صالح الدين جمال موسي /بيبةللطاجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية الم

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7147/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الفرديــة والجماعيــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.70ر94 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرشيماء محمد حافظ أبو العينين  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8147/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  شــأنـــ بمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.75ر44 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرلبني محمد عبد الحكم سالم  /بيبةللط التوليد وأمراض النساءالماجستير في 
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قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9147/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنة للدراســات العليــا والبحــو  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــ
 %.82 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرباهي فايق السيد البسيوني  /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8014/12/8/8012ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.77ر62 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير عبير عاصم أحمد عمارة /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ة... ويرفع للجامع الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8114/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.76ر11 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرزينب جمال حسن بركة  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة موافقةال
قم  ر ضوع  و م ل  8214/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.74ر08 نسبة مئويةو  //جيد عام بتقدير أميرة حنفي عبد الرحمن السبعاوي  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8314/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.73ر94 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير لباجوري عمرو صالح سعيد ا /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8414/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.76ر11 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير زينب جمال حسن بركة /بيبةللطء الماجستير في التوليد وأمراض النسا

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8514/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.80ر14 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأسماء حسني عبد المحسن محمد  /بيبةللطفي أمراض الباطنة العامة الماجستير 
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6814/12/8/8201ا

 مــنح درجــةوالجماعيــة و الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.80ر14 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأسماء حسني عبد المحسن محمد  /بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7148/12/8/8201ا
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 مــنح درجــةو ة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة الموافقــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.84ر42 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير أحمد صابر عبده الغريب /بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8814/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنيــا والبحــو  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العل
 %.71ر77 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير أميرة أبو الفضل القاضي /بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9148/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  مــذكرة أ.د/ 
 %.71ر61 ونسبة مئوية //جيد عام بتقديرإيمان السيد عبدالجواد غطاس  /بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
ر ضوع  و م ل  9014/12/8/8201قم ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.72ر87 ونسبة مئوية //جيد عام بتقديرمصطفي زكريا محمد أبو موتة  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1491/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 يــةونســبة مئو  //جيــد عــام بتقــدير محمــد عبــد المحســن عبــد المنصــف واصــل /بيــبللطالماجســتير فــي أمــراض الباطنــة العامــة 

 %.67ر22
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9214/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.71ر40 ونسبة مئوية //جيد عام بتقديرمحمد عمر عبد الحميد بالل  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9314/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.72ر22 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمود أنور محمد صابر التحيوي  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9414/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.83ر44 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأسماء على حسن عامر  /بيبةللطي طب األطفال الماجستير ف
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9514/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.75ر77 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرمروة منير شاكر جاد  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 
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قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6149/12/8/8201ا

 مــنح درجــةيــة و الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماع ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.76ر92 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرسارة محمود عبد القادر بدير  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7149/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو ارير الفرديــة والجماعيــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.75ر39 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرسعد عزت عبد المنعم محمد  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8149/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  الموافقــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.78ر59 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأسماء موافي جمعه عطوية  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9914/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو 
 %.76ر72 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأماني صبحي محمد الفالحة  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1500/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنات العليــا والبحــو  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســ
 %.72ر42 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرعبد الرحمن عبد الحي إسماعيل أحمد  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1501/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.72ر72 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرعلى أحمد على تركي  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1502/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.69ر61 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد على إبراهيم وهبه سالم  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 للجامعة... ويرفع  الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1503/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.67ر56 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير إسالم محمد محمد حمدان /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة افقةالمو 
قم  ر ضوع  و م ل  1504/12/8/8201ا
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 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.68ر43 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرصالح عبد الستار صالح االحول  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1505/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.66ر78 ونسبة مئويةد// جي عام بتقديرأحمد محمود مبروك نور الدين  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6150/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.74ر12 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير حمن االمامنديم إسماعيل عبد الر  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7150/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.68ر98 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرهشام محمد عبد السالم هليل  /يببللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8150/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.68ر17 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرالهام فتحي مشمشة  /بيبةللطي األشعة التشخيصية الماجستير ف
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9501/12/8/8201ا

 رجــةمــنح دو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.71ر16 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير إيمان حامد على الريس /ةبيبللط األشعة التشخيصيةالماجستير في 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1015/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو يــة والجماعيــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 ئويـــةونســبة مجيـــد//  عــام بتقـــديرعبـــد هللا أحمـــد عبــد الحكـــم عبـــد الحميــد  /بيــبللطالماجســتير فـــي جراحــة المســـالك البوليـــة 

 %.74ر39
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1151/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  أنـــ بشــمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 ونسـبة مئويـة جداجيد عام بتقدير محمد عبد الجواد عبد الجواد عبد الحليم ركبة /بيبللط المسالك البوليةالماجستير في جراحة 

 %.76ر39
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1215/12/8/8201ا
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 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو   مــذكرة
 %.74ر61 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرهشام السعيد محمد سالم  /بيبللطالماجستير في طب المناطق والحارة وصحتها 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
و م ل قم ا ر  1351/12/8/8201ضوع 

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.78ر81 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير مروة محمود محمد مندور /ةبيبللط األمراض الجلدية والتناسليةالماجستير في 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1415/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.74ر50 ةونسبة مئوي //جيد عام بتقدير والء شعبان عبد الشافي خليل /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  1515/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.73ر78 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير بد الهادي عمرانإيمان ع /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6151/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.76ر88 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرغادة محمد حامد البغدادب  /بيبةللطدية والتناسلية الماجستير في األمراض الجل

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7151/12/8/8201ا

 نح درجــةمــو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 .%73 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرحنان عبد القادر محمود  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 
 

قم  ر ضوع  و م ل  8151/12/8/8201ا

 ةلباطنـة العامـاأمـراض وم الدراسـات العليـا فـي الموافقـة علـى مـنح دبلـــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) مصطفي محمد محمد السحيتي /للطبيب

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
قم  ر ضوع  و م ل  9151/12/8/8201ا

 /للطبيـب لعظـاماجراحـة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن حو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والب
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) محمد حسن عبد المنعم حسن

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

قم  ر ضوع  و م ل  2015/12/8/8201ا
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 نيكيـةلوجيـا اإلكليالباثو الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن ية للدراسات العليا والبحـو  مذكرة أ.د/ وكيل الكل
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) سارة أحمد السيد عطية /ةللطبيب

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

قم  ر ضوع  و م ل  1215/12/8/8201ا

 /ةللطبيبــ ســرةطــب األالموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) نسرين جمال على أبو بكر

رار : قــــ ل  ا

 امعةالموافقة ... ويرفع للج

قم  ر ضوع  و م ل  2215/12/8/8201ا

مـل أ /ةللطبيبـ سـرةطـب األالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) أسامة فوزي أمين
رار : قــــ ل  ا

 فقة ... ويرفع للجامعةالموا

قم  ر ضوع  و م ل  2315/12/8/8201ا

يمان إ /ةللطبيب سرةطب األالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) طلعت عوض على

ل رار :ا  قــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

قم  ر ضوع  و م ل  2415/12/8/8201ا

 التشخيصــية األشــعةالموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 للدراسات العليا بالكلية . ( من الالئحة الداخلية8وذلك طبقا لنص المادة ) سارة إبراهيم سعد المسبدي /ةللطبيب

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

قم  ر ضوع  و م ل  1525/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.74ر15 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرناس حسن الزين إي /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  6152/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
   محمد عبد الغني إسماعيل مصطفي . /بيبللطوالحروق  في جراحة التجميل

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  7521/12/8/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
  . زغلول الصافي إبراهيم جودة /بيبللط العامةالباطنة في أمراض 
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  8152/12/8/8201ا

 مــنح درجــةو الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 %.71ر33 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرسيد فهمي سيد النحاس  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ



   12/8/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي ر"الثانية عش الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

47 

 
 

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر ضوع  و م ل  9152/12/8/8201ا

لمركـزة دير والعنايـة االـدكتوراه التخـ موضـوع الرسـالةالموافقة على تعـديل  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . تعديال جوهريا م للطبيبة/ فطيمة فاروق محمد ادهم الصحن وعالج األل

ذين مقارنـة بـين الـدوبلر المريئـي وجهـاز مؤشـر تبـاين الحجـم لتوجيـا معالجـة السـوائل لمرضـي التليـف الكبـدي الـ موضوع الرسـالة:
 . رغبة المشر  الرئيسي... وذلك  يخضعون الستئصال الكبد الجزئي

قــ ل رارـا  : ـ

 رفع للجامعةالموافقة... وي
قم  ر ضوع  و م ل  3015/12/8/8201ا

 احــة العــينطــب وجر الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )أرميا رفعت شفيق  /ةللطبيب

را قــــ ل  ر :ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

قم  ر ضوع  و م ل  3115/12/8/8201ا

 . 2018عرض نتيجة الدراسات العليا ماجستير جزء ثاني دور مايو 
رار  قـــ ل  ا

 الموافقة على : 
  على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .اعتماد النتيجة ـ 1
 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصص م
 %60ر53 46 30 7 76 83 طب األطفال  1
 %29ر41 10 26 2 34 36 الباثولوجيا اإلكلينيكية 2
 %92ر3 12 1 ــــ 13 13 طب األسرة 3
 %100 2 ــــ ـــ 2 2 الكيمياء الحيوية 4
 %57ر14 24 18 2 42 44 الباثولوجيا  5
 %58ر06 18 13 ـــــــ 31 31 األمراض الباطنة العامة 6
 %73ر33 11 4 ـــ 15 15 التخدير والعناية المركزة 7
 %100 4 ـــ 1 4 5 الميكروبيولوجيا 8
 %100 4 ـــ ـــ 4 4 الفسيولوجيا 9
 %100 1 ــــ ــــ 1 1 الطفيليات 10
 %70 7 3 7 10 17 طب الحاالت الحرجة 11
 %61ر11 11 7 2 18 20 طب المناطق الحارة وصحتها 12
 %28ر57 2 5 2 7 9 الك البوليةجراحة المس 13
 %100 2 ــــ ــــ 2 2 الفارماكولوجيا اإلكلينيكية 14
 %60 3 2 ـــ 5 5 عالج األورام والطب النووي  15
 %100 3 ــــ ـــ 3 3 التشريح 16
 %19ر23 3 21 5 26 29 األنف واألذن والحنجرة 17
 %47ر91 23 25 6 48 54 الجراحة العامة 18
 %43ر33 26 34 4 60 64 حة العينطب وجرا 19
 %25 7 21 1 28 29 األشعة التشخيصية 20
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 %50 31 31 3 62 65 جراحة العظام 21
 %14ر28 1 6 ـــ 7 7 السمعيات 22
 صفر% ـــ 2 ـــ 2 2 الطب الطبيعي والتأهيل 23
 %22 2 7 2 9 11 األمراض العصبية والنفسية 24
 %100 3 ـــ ـــ 3 3 طب الطوارئ  25
 %44 44 56 13 100 113 األمراض الجلدية والتناسلية 26
 %64ر28 9 5 1 14 15 األمراض الصدرية والتدرن  27
 %13ر63 6 38 3 44 47 أمراض النساء والتوليد 28
 %57ر14 16 12 7 28 35 أمراض القلب واألوعية الدموية 29
 . تحجب نتيجة التخاطبــ 2

 :  ما يستجد من أعمال : عاشرا

قم  ر ضوع  و م ل  3215/12/8/8201ا

رسـوم دخـول  موافقـة مركـز الخدمـة العامـة علـي تحصـيلمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـــ بشسن 
ات المستشـفيات الجامعيـة مـن منـدوبي شـركات األدويـة لصـالح مركـز الخدمـة العـام وتخصـص للصـرف علـى النـدوات والمــؤتمر 

 .العلمية 
قــ ل رارـا  : ـ

جنية من المندوب في الشهر يحصل في حساب مركز الخدمة العامة في الكلية يتم الصر   250الموافقة على تحصيل مبل  
 12ر30لى إ 12منا على اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية على أن يكون الدعاية الطبية داخل العيادة الخارجية من ساعة 

رفع .. وياضرات داخل األقسام .والمح تبما ال يتعارض مع أعمال االمتحانا 1ر30إلى  1عة و داخل األقسام العلمية من سا
 للجامعة .

 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـسعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور أحمـد  /وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمـد على جمال الدين

 
 
 

 
جلس                    م ل ا ن  ي م                                أ
د  ي م ةع ي ل ك ل   ا

 
ــــــــــــــــــــــر أ.د/  ــــــــــــــــــــــونيس بحي ــــــــــــــــــــــد ال                                                     عصــــــــــــــــــــــام عب

نأ.د/                ي د ل ل ا ا م ج لى  ع د  مـ ح د أ م ح  أ


