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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1028/1029" للعام الجامعي عشر الثانية" الجلسة 

 28/8/9102الموافق األحدالمنعقدة يوم و

العاشرة والنصف وذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي ية عشرالثانالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  81/1/0282الموافق  حداأليوم  صباح

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة         ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب        ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس     ابطأحمد أنور عطية خأ.د/ ـ 
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 لعامة وطب المجتمــعقسم الصحة ا رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 

 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 

   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ
   الكيمياء  الحيويـــــــــــــة رئيس قسم      ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

  قسم الهستولوجيارئيس      ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 ـة األشعة التشخيصيــــقسم رئيس     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/

 س قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــةرئي     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
 الجراحة العامةرئيس قسم       حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم      جرجس صبري يوسفـ أ.د/ 

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
  ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     السميع عيادهيام عبد  ـ أ.د/

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

  رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     فكري برسيم سليمان ـ د/ رفيق

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

  بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــةأستاذ     ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار
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  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نادية صالح النحاس ـ أ.د/
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     الواحد جابرـ أ.د/ محمد عبد 
  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
  اــستاذ بقسم الباثولوجيـــــأ     أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني
   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 

 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد
    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام     ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد 

 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     / هويدا محمد أنور الشاذليـ أ.د
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
  عي والسموم اإلكلينيكيـــــــةأستاذ بقسم الطب الشر      عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 

  أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية     ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام     ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي

 أستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة     ـ أ.د/ محمد قمر الشرنوبي
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       أبو سالم محمود السيدـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

    األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة  بالمستشفيات الجامعية     ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    ليد/ رانيا محمد عزمي الشاذــ  

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية       عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ د/

  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     دماطيـ  د/ وائل جابر السيد ال
 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة       ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 

 اإلنابة عن أ.د/ رئيس القسم .ب أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز أ.د/ خالد أبو العنين* وحضر 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

 أستاذ بقسم الباطنة العامـــة   سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 
 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيدـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث ـ أ.د/
   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة ء فريد عبد العزيز موسيأ.د/وال ـ   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة ـ أ.د/عاطف أبو السعود علي

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرةأ.د/ ـ    رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن   ـ أ.د/ رمضان محمد بكر
  األمراض المتوطنةأستاذ بقسم ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح  أستاذ بقسم طب األطفال  ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي 
 أمراض القلب واألوعية الدمويــــة أستاذ بقسم  ـ أ.د/ محمود على سليماناإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجياـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة ـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل   أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال  ـ أ.د/ علي محمد الشافعي
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 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم  لي ـ أ.د/ معوض محمد الخو   مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
 

عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 

 لي الجميع بالخير واليمن والبركات .أعاده هللا عالمبارك هنا سيادته السادة الحضور بعيد األضحى *  
 *وضح سيادته اللبس الموجود هذا الشهر في تغيير موعد جلسة مجلس الكلية أكثر من مرة .

 كل من :* هنا سيادته 
م بعمل نانسي يوسف أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بصدور قرار أ.د/ رئيس الجامعة ندبها للقيا أ.د/ـ 8 

 عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية والشكر على ما قدمته خالل فترة عملها .
 ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري لتعيينه وكيل للكلية لشئون التعليم والطالب .0 
  رئيس قسم األشعة التشخيصية  عبد المنعم دسوقيــ أ.د/ بسمة 3 
 ولوجيارئيس قسم الهست   ــ أ.د/ مايسة عطية كفافي4 
 رئيس قسم طب األطفال    ــ أ.د/ أحمد أنور خطاب5 
 رئيس قسم الفسيولوجيا   ــ أ.د/جرجس صبري يوسف 6 

 * شكر سيادته السادة رؤساء األقسام السابقين على كل ما بذلوه من جهد مخلص خالل فترة عملهم .
  رئيس قسم األشعة التشخيصية ــ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي8 
 رئيس قسم الهستولوجيا   ـ أ.د/ مها السيد سليمانـ0 
  رئيس قسم طب األطفال   ــ أ.د/ فادي محمد الجندي3 
 رئيس قسم الفسيولوجيا   ــ أ.د/ هشام ضياء الدين 4 

 . 0282أكتوبر  06حتى  00* مؤتمر الكلية السنوي في من 
 ى النحو التالي :علفي عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *

 أوال : المصادقات :
  1222/21/8/1029الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يوم  1028/1029 يللعام الجامع" الحادية عشرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 2420/22/7/1029حتى  2179/22/7/1029 والمتضمنة القرارات من  24/7/1029 الموافق

 القــــرار :

  المصادقة

 2121/21/8/1029الموضوع رقم 

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

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

ـــ د/ 8  لحضــور مدريــد بأســبانيا بالكليــة ىلــى األمــراض الصــدرية بقســم د ســتاذ المســاعاأل محمــود موســي محمــود الحبشــيـ
بحثـين ة حيـث يوجـد لسـيادت  جامعـال قـةعلـى نف 1029 أكتـوبر 1حتـى  سبتمبر 18الفترة من  جمعية الصدر األوروبية فيمؤتمر 

 المؤتمر  .مقبولين ب
ة بالكليـة ىلـى بـاريس بفرنسـا لحضـور المـؤتمر األستاذ بقسم القلب واألوعية الدمويـــ أ.د/ أحمد محمد عبد العزيز عمارة 0 

 على نفقة الجامعة حيث يوجد  1029سبتمبر  4أغسطس حتى  12السنوي للجمعية األوروبية ألمراض القلب في الفترة من 
 لسيادت  بحث مقبول بالمؤتمر  .
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الجديــد فــي لحضــور مــؤتمر وســيا موســكو بر األســتاذ بقســم  الباطنــة العامــة بالكليــة ىلــى ــــ أ.د/ محمــود عبــدالعزيز قــورة 3 
 المؤتمر  .دعوة لحضور حيث يوجد لسيادت  خاصة ال ت على نفق 1029 أغسطس 14حتى  11في الفترة من عالج السكر 

 باثولوجيـا اإلكلينيكيـةالمسـاعد بقسـم ال المدرسشرين محمد موسي عفيفي / للطبيبةالدراسية الموافقة على مد األجازة *  
 12/7/1029اإلشـراف المشـترك بالنمسـا )سـابقا( للعـام الثـاني )رابـع مـن تـاريخ السـفر ( بالخـارج اعتبـارا مــن وعضـو بعثـة بالكليـة 

 على نفقتها الخاصة وبمرتب يصرف من الداخل الستكمال واإلنتهاء من دراسة الدكتوراه .
المـدرس المسـاعد بقسـم  الـرحيمهـديل عبـد السـالم محمـد عبـد للطبيبـة/  * الموافقة علـى إنهـاء بعثـة اإلشـراف المشـترك   

تاريخ انتهاء العام الخامس من تاريخ التسجيل ..... وتحويل بعثـة اإلشـراف  14/8/1029األشعة التشخيصية بالكلية اعتبارا من 
علـــى نفقتهـــا الخاصـــة وبـــدون مرتـــب مـــن الـــداخل أو الخـــارج وذلـــك  14/8/1029المشـــترك ألجـــازة دراســـية لمـــدة عـــام اعتبـــارا مـــن 

 جمع المادة العلمية الخاصة برسالة الدكتوراه . الستكمال
 2121/21/8/1029الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  التي وافق عليها أ.د/عميد الكليةشئون هيئة التدريس المصادقة على موضوعات 
 القــــرار :

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
 تجديد إعارة كل من : * الموافقة على

األســتاذ المســاعد بقســم الفســيولوجيا لمــدة عــام خــامس بــدون مرتــب للعمــل بالمملكــة د/ محمــد عبــد المحســن عبــد هللا  ــــ8
 . 2/8/1029العربية السعودية اعتبارا من 

المــدرس بقســم الفســيولوجيا لمــدة عــام رابــع بــدون مرتــب للعمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية ــــ د/ محمــد علــى محمــد زايــد 0
 . 2/8/1029 اعتبارا من

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 2121/21/8/1029الموضوع رقم 

 ربعـــاءاألوالمنعقـــدة يـــوم  1028/1029" للعــام الجـــامعي  العاشـــرة " الجلســـة القـــيم والمبـــاد لجنـــة ىحاطــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمــا  
 . 12/7/1029الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2121/21/8/9102الموضوع رقم  

الموافـق  األحـدوالمنعقـدة يـوم  1028/1029" للعـام الجـامعي  الحاديـة عشـر " الجلسـةالمكتبات لجنة ىحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
4/8/1029 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2121/21/8/1029الموضوع رقم 

والمنعقدة  1028/1029" للعام الجامعي ة عشرالحادي " الجلسةالعالقات الثقافيةلجنة ىحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 4/8/1029الموافق  األحديوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2121/21/8/1029الموضوع رقم 

 1028/1029" للعام الجامعي الحادية عشر " الجلسةشئون التعليم والطالب لجنة ىحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 28/8/1029الموافق  األحدوالمنعقدة يوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 ثالثا : موضوعات أخري  :
 2128/21/8/1029الموضوع رقم 
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تطوير القطا  الصحي والتعليم الطبي في مصر علي كافة ـــ بشأن أمين المجلس األعلى للجامعات د/ أ.عرض خطاب 
العليا وتطوير المستشفيات  تبي والتدريب والدارساالمستويات بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تطوير منظومة التعليم الط

 الجامعية .
 القــــرار

أ.د/ عـالء السيسـي  ــــ أ.د/ عبـد ن بهنسـي  ــــ محمـود عبـد العزيـز قـورة   ـــــ  : أ.د/ من كـل مـنتشكيل لجنة لدراسة الموضو  يتم 
وصـيات اللجنــة بــالمجلس تعلــى أن تعــرض ... ـ د/ حســين نـدا عبـدالرحمن الســباعي  ــــ أ.د/ أيمــن اللحلــح  ــــ أ.د/ أيمــن عبيــد ــأ.د/

 القادم . 
 9212/21/8/1029الموضوع رقم 

ير عمل الئحة خاصة بالدورات التدريبية في جراحة المناظــ بشأن  جراحة المناظيردريب المشرف على التد/ أ.عرض خطاب 
 أقترح اآلتي :ي ىلي ما يبذلوة من مجهود ... و حيث أن مكافأة المدربين ال ترق

 لحصيلة المستشفي أو الكلية كما يحدده القانون . %10للصرف على الدورة  ـــــــــ  %40من الدخل للمدربين  ــــــــــ  40%
 القــــرار

  ع للجامعةويرف .. لحصيلة الكلية أو المستشفي %40للصرف على الدورة  ـــــــــ  %10من الدخل للمدربين  ــــــــــ  %10الموافقة على
 1021/21/8/1029الموضوع رقم 

حضر جرد المكتبة للعام الجامعي بم المجلس علمااطة حإ ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
1028/1029  

 القــــرار

 على ما جاء بالمحضر الموافقة 
 1221/21/8/1029الموضوع رقم 

ــ  ـ بشأنيا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العل الموافقة على توزيع ميزانية  هذا العام على أقسام ) الفسيولوجيا ـ
ليات( الكيمياء الحيوية ـــ األمراض المتوطنة ـــ جراحة المسالك البولية ـــ الباثولوجيا اإلكلينيكية ـــ جراحة المخ واألعصاب ـــ الطفي

 ن وأربعون جنيها لكل قسم حيث أن هذه األقسام هي التي عليها الدور في الشراء .سبعة آالف ومائة واثني 7241بالتساوي بواقع 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

 ىحاطة المجلس علما باآلتي : بشأن ــــ مدير وحدة القياس والتقويم بالكليةمذكرة أ.د/ 
 للفرقة األولي , الثانية , الثالثة , الرابعة . 1029ـــ تقارير امتحانات دور مايو 2
 ــ تشكيل لجنة بنوك األسئلة باألقسام العلمية بالكلية .1
 . 1029 يوليو 21ــ تقرير عن اليوم العلمي األول لوحدة القياس والتقويم المنعقدة بتاريخ 1
 ــ معايير اختيار محكمي بنوك األسئلة بكلية الطب جامعة المنوفية .4

 لقــــرارا

 أحيط المجلس علما
 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا 
 1121/21/8/1029الموضوع رقم 

  Foundation امتحـان الـدور الثـاني :الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة ــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة 
 أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا ./ أميرة فهمي : د/ هالة الحرون     ـــ د للفرقة األولي من كل من

 القــــرار

 الموافقة
 1211/21/8/1029الموضوع رقم 
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على قبول األعذار المرضية لبعض طالب الفرقـة الرابعـة وذلـك  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 0281/0282األول  للعام الجامعي عن امتحانات الدور 

 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
رمد + طب شرعي + طب مجتمع + أنف واألذن وحنجرة +  محمد محمود محمد العدسي 2

 طب األسرة
 األول

 الثالث األنف واألذن الحنجرة أية عبد المحسن عبد المنعم محمد 1
 رابعال رمد فاطمة صالح محمد السقا 1
 خامسال طب شرعي محمد السيد عبد الستار ىبراهيم 4
 ولاأل رمد + طب شرعي ىبراهيم كامل فهيم عشيبة 5
 ثالثال طب مجتمع أحمد رجب مليجي اللين 1
 ثالثال رمد أحمد محمد أحمد عبد الفضيل 7
 سادسالخامس و ال طب شرعي + طب أسرة ىسالم جمال عبد الرحمن الجمسي 8
 ولاأل رمد د الفضيل نصارأسماء ماهر عب 9

 ثانيال طب شرعي آالء أحمد هاشم منجود 20
 ثالثال رمد آالء محمد عبدالحميد كيوان 22
 الثالث رمد + طب شرعي  الشيماء لطفي محمد عيد 21
 األول رمد + طب شرعي أماني عطا سعد اآلبطح 21
 األول أنف وأذن وحنجرة أمنية السيد محمد رصاص 24
 األول طب أسرة عبد الفتاح فرج ىبراهيمأمنية  25
 الرابع طب مجتمع + أنف وأذن وحنجرة أميرة السيد حامد ىبراهيم عمر 21
 األول طب أسرة أية أحمد فؤاد محمد عبد ن 27
 الثاني طب شرعي + طب مجتمع + أنف وأذن وحنجرة  أية سليمان مرشدي سليمان 28
 الثاني حنجرةأنف وأذن و  أية فتحي حسن العبد 29
 األول طب شرعي أية محمد السيد عبد المقصود 10
 األول طب شرعي أية محمد عبد القوي محمد 12
 الثالث رمد ىيمان السيد ىبراهيم الزوق 11
 األول طب شرعي ىيناس عبد ن عبد ن يونس 11
 الثالث رمد + طب شرعي بسمة محمد عطية محمد عمار 14
 األول رمد الحاج سيد جهاد محمد محمد 15
 الثاني رمد حازم جمال فاروق محروس 11
 الرابع رمد+ طب شرعي+ طب مجتمع+ أنف وأذن وحنجرة حسام عصام عبد الصبور حسين 17
 الثاني رمد دعاء بدر ممدوح الليثي 18
 األول والثاني طب شرعي+ أنف وأذن وحنجرة + طب أسرة دعاء شفيق حامد على عمر  19
 األول طب شرعي ء مكرم محمد أبو سالم دعا 10
 الثالث طب مجتمع + أنف وأذن وحنجرة + طب أسرة رمزي صبري عبد الملك أسكندر 12
 األول طب شرعي رهام أحمد عبد اللطيف محمد سالم 11
 الثاني رمد ريهام عبد الحميد أحمد عطا 11
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 األول رمد سارة كمال حسني حنفي عامر 14
 األول رمد الجيد مقلدسحر سعد عبد  15
 الرابع طب شرعي + طب مجتمع سعيد مجدي سعيد عبد السالم 11
 الثاني طب أسرة سلمي طارق محمود محمد حربة 17
 الثاني طب مجتمع سمر سعيد أحمد أبو فرو 18
 الثاني والثالث رمد + أنف وأذن وحنجرة  أحمد محمود حشاد سندس 19
 الثاني طب مجتمع يمانشاهندا محمد عبد الحميد سل 40
 األول رمد + طب شرعي شيماء أحمد فتحي ندا 42
 السادس رمد شيماء سمير عبدالجواد عبد السالم 41
 األول طب شرعي عبد الحميد ناصر عبد الحميد  41
 الثالث طب شرعي عبد الستار السيد ىبراهيم الجبيري 44
 الثالث طب شرعي عالء شاكر أحمد الميضي 45
 الرابع رمد ادة المصلحي عبد الوهاب صالحغ 41
 الثاني رمد لمي عبد العال حامد عبد العال 47
 األول رمد+ طب شرعي محمد أشرف محمد قنصوه 48
 األول طب مجتمع محمد ط  عبد الغني مليجي نصر 49
 األول رمد محمد عبدالعزيز العليمي عبد العزيز 50
 األول تمعطب مج محمد عبد العزيز حسين جاد 52
 الثالث والرابع طب مجتمع + طب أسرة محمد هاني محمد الحرون 51
 الرابع والخامس طب شرعي + أنف وأذن حنجرة محمود طاهر رجب حنفي 51
 الرابع طب شرعي محمود فتحي سعد عيسي 54
 األول رمد مصطفي أحمد عبد الغفار اللين 55
 األول رمد مصطفي محمود عبد ن منصور 51
 الثاني طب شرعي منار على عبد الستار عيد 57
 األول طب شرعي مي ربيع حامد الجزار 58
 األول طب شرعي مي سعيد مصطفي هشهش 59
 الثاني رمد ميادة طارق محمد مجاهد أبو دوح 10
 الثالث رمد+ طب شرعي + طب مجتمع+ أنف وأذن وحنجرة ندي حمدي عبد الحكيم الضحيوي 12
 الثاني طب أسرة المهدي عبد رب ندي عباس  11
 األول طب شرعي هدير محمد ىبراهيم محمد دويدار 11
 الثاني رمد أحمد حمدي عبد الرحمن عياد 14
 األول طب شرعي والء صفوت عبد الفتاح 15
 األول رمد + طب أسرة سمر سعيد فاضل 11

 القــــرار

 معة .الموافقة ... مع رفع العذر الثالث ىلى السادس للجا
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 
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ــ كلية الصيدلة )لبات  المقدمة من خريجي على قبول الط الموافقةـــ بشأن  منسق برنامج الطب والجراحة التكامليمذكرة أ.د/ 
م بكلية الطب جامعة المنوفية بشرط الحصول على تقدير عانامج المتميز اللتحاق بالبر طب األسنان ــ العالج الطبيعي( ل

 .جيد//
 القــــرار

 ...ويرفع للجامعة الموافقة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: ا خامس
 1211/21/8/1029الموضوع رقم 

شهر طبيب مقيم في  32على اإلعالن عن وظائف معيدين ممن قضي فترة الموافقة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ة الطب جامعة المنوفية على النحو التالي :كلي يجيوأن يكون من خر  تخصصه بمستشفيات جامعة المنوفية

 األنف واألذن والحنجرة ( معيد بقسم 1ـ عدد)2 
 ( معيد بقسم طب والعين وجراحتها2ـ عدد)1 
 ( معيد بقسم القلب واألوعية الدموية2ـ عدد)1 
 ( معيد طب طوارئ1)عدد ــــ  الجراحة العامة ( معيد بقسم 4ـ عدد)4 
 جراحة القلب والصدربقسم ( معيد 2ـ عدد)5 
 األسرة ( معيد بقسم طب 2ـ عدد)1 
 عالج األورام والطب النووي( معيد بقسم 5ـ عدد)7 
 األشعة التشخيصية( معيد بقسم 1ـ عدد)8 
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل( معيد بقسم 2ـ عدد)9 
 الباثولوجيا اإلكلينيكية ( معيد بقسم1ـ عدد)20 
 صدرية يد بقسم األمراض ال( مع2ـ عدد)22 
 د بقسم جراحة المسالك البولية( معي1ـ عدد)21 
 جراحة التجميل والحروق( معيد بقسم 2ـ عدد)21 
 جراحة العظام( معيد بقسم 1ـ عدد)24 
 ( معيد بقسم الباطنة العامة5ـ عدد)25 
 مراض الجلدية والتناسلية ( معيد بقسم األ2ـ عدد)21 
 األمراض المتوطنة ( معيد بقسم2ـ عدد)27 
 ( معيد بقسم طب األطفال1ـ عدد)28 
 ( معيدين حاالت حرجة1ـــ عدد )  التخدير ( معيد بقسم 1ـ عدد)29 
 الطب الشرعي والسموم( معيد بقسم 1عدد)ـ 10 
 ( معيد بقسم جراحة المخ واألعصاب2عدد)ـ 12 
 األمراض العصبية والنفسية( معيد بقسم 2عدد)ـ 11 
 التوليد وأمراض النساء معيد بقسم ( 1عدد)ـ 11 

 : ـرارـالقــ

)وورد خطـاب أ.د/ رئـيس قسـم جراحـة المـخ واألعصـاب بسـحب طلـب وظيفـة معيـد بالقسـم حيـث أنـ  ال  الموافقة ... يرفع للجامعـة
 يحتاج ىلى معيد بالقسم(.

 1211/21/8/1029الموضوع رقم 

لشغل وظيفة المعيدة بقسم الفسيولوجيا بالكلية / رنا أنس الوجود ةالطبيب الموافقة على تعيينــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2118/21/8/1029الموضوع رقم 

ـــدريس ـــة الت ــــ بشـــأن  مـــذكرة شـــئون هيئ ـــين  الموافقـــةـ ـــى تعي ـــعل ـــز القاضـــي ةالطبيب ـــد العزي المعيـــدة بقســـم / شـــيماء صـــالح عب
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد الميكروبيولوجي بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2119/21/8/1029الموضوع رقم 

المـدرس المسـاعد بقسـم األمـراض / منـى صـبري حسـين الخـولي ةالطبيبـالموافقة على تعيين ــ بشأن  ئة التدريسمذكرة شئون هي
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس العصبية والنفسية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2110/21/8/1029م الموضوع رق

المدرس المساعد بقسم األمراض / أحمد نبيل منير سيف النصر الطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصول  على درجة الدكتوراه من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس العصبية والنفسية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 قة .... ويرفع للجامعةالمواف
 2112/21/8/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  المدرس بقسم الميكروبيولوجيا الطبيبة والمناعة  أحمد عطية عطية سالمة / ـــ د2
  لمناعة المدرس بقسم الميكروبيولوجيا الطبيبة وا  إيمان عبد النبي المصري/ ـــ د1
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
   التوليد وأمراض النساءلمدرس بقسم ا  هيثم أبو على حمزة على/ ـــ د2
   التوليد وأمراض النساءالمدرس بقسم   وائل جابر السيد الدماطي/ ـــ د1
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 2111/21/8/0291الموضوع رقم 

المـدرس بقسـم األمـراض الجلديـة والتناسـلية / نهـي محمـد محمـد داود دالموافقـة علـى تعيـين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم الباثولوجيـا / بـالل عبـد المحسـن عبـد المـؤمن منتصـر دالموافقة على تعيـين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد اإلكلينيكية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 رفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. وي
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 
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الميكروبيولوجيــا األســتاذ المســاعد بقســم / ســحر علــى محمــد علــى دالموافقــة علــى تعيــين ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية  الطبيبة والمناعة

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة  .. و 
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

األمـراض األسـتاذ المسـاعد بقسـم / محمـود موسـي محمـود الحبشـي دالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
تـاريخ مـرور خمـس  17/20/1029بذات القسـم والكليـة علـى أن يؤجـل تعيينـ  حتـى لشغل وظيفة أستاذ بالكلية الصدرية والتدرن 

 سنوات على وظيفة أستاذ مساعد .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  .. ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

ىعـارة بالكليـة  الكيميـاء الحيويـةاألسـتاذ بقسـم  عـزة محمـد كامـل عبـد هللا/ نظـر فـي مـنح أ.دالــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 تاريخ أخالء طرفها من الكلية .لعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للمدة عام أول 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2118/21/8/1029الموضوع رقم 

جراحـة المسـالك البوليـة بالكليـة بقسـم  المـدرس عـاطف عبـد اللطيـف بـدوي/ نظر في مـنح دالـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ أخالء طرف .ىعارة 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2119/21/8/1029الموضوع رقم 

كيـة بالكليـة الباثولوجيـا اإلكلينيبقسـم المسـاعد األسـتاذ  نهلـة فكـري عثمـان/ نظـر فـي مـنح دالـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ىعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة المتحدة اعتبارا من تاريخ أخالء طرفها .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2110/21/8/1029الموضوع رقم 

 الباثولوجيا بالكلية  بقسمالمساعد األستاذ  شرين فؤاد طه يونس/ د تجديد إعارة النظر فيـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
لمــدة عــام ســادس بــدون مرتــب مــع تغيــر جهــة اإلعــارة مــن المملكــة العربيــة الســعودية ىلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة اعتبــارا مــن 

 .مع سحب أجازة رعاية الطفل  2/8/1029
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2112/21/8/1029الموضوع رقم 

حمــدي عيانــة  حمــد أ/ د النظــر فــي تغيــر صــفة األجــازة مــن مرافــق بــدون مرتــب ىلــى ىعــارة ـــ بشــأن  التــدريسمــذكرة شــئون هيئــة 
 2/21/1029بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبـارا مـن  أولبالكلية لمدة عام  جراحة القلب والصدربقسم المدرس 

 .التاريخ التالي النتهاء أجازة مرافقة الزوجة 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

التشــريح بقســم  المــدرس أســماء ســعيد عبــد المــنعم عيســوي/ د تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/1029س بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من سادبالكلية لمدة عام  واألجنة

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/21/8/1029الموضوع رقم 
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جراحـة المـخ بقسـم المـدرس  أحمـد شـوقي عبـد العـاطي عمـار/ د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/1029اعتبارا من  بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية واألعصاب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

جراحة المسالك البولية بالكلية بقسم األستاذ  مازن أحمد غانم/ أ.د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029مملكة العربية السعودية اعتبارا من لمدة عام تاسع بدون مرتب للعمل بجامعة جازان بال

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

طـب األطفـال بقسـم األسـتاذ المتفـرغ  فريـدة حسـين الرشـيدي/ أ.د تجديـد إعـارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/9/1029للعمل بجامعة مصر الدولية اعتبارا من  بالكلية لمدة عام رابع بدون مرتب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

التخـدير بالكليـة بقسـم األسـتاذ المسـاعد  أحمد على عبـد العزيـز/ د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 9/9/1029للعمل بدولة الكويت اعتبارا من لمدة عام ثالث بدون مرتب 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

الجراحـة العامــة بقسـم األســتاذ المسـاعد  أحمــد سـعيد المـالح/ د تجديــد إعـارةالموافقـة علـى ــ بشــأن  مـذكرة شـئون هيئــة التـدريس
 . 8/7/1029تغير جهة العمل من ىنجلترا ىلى ىيرلندا اعتبارا من بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب مع 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2118/21/8/1029الموضوع رقم 

جراحــة القلــب بقســم األســتاذ المســاعد  عمــرو محمــد عالمــة/ د تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/1029عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من والصدر بالكلية لمدة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2119/21/8/1029الموضوع رقم 

الجراحـة العامـة بالكليـة بقسـم المـدرس  فـوزي أبـو بكـر محمـود/ د تجديـد إعـارةالموافقة علـى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 21/7/1029دة عام خامس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من لم

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2110/21/8/1029الموضوع رقم 

ة جراحـة المسـالك البوليـبقسـم المدرس  د/ وائل ياسين زكي خضير تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029بالكلية لمدة عام عاشر بدون مرتب للعمل بألمانيا اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2112/21/8/1029الموضوع رقم 

بالكليـة لمـدة  طب األطفالبقسم المدرس  نجوي جاد محمد جاد/ د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سابععام 
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

ــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس ــى ـ الباثولوجيــا بقســم األســتاذ المســاعد  وفــاء محمــود شــحاته/ د تجديــد إعــارةالموافقــة عل
 . 10/9/1029ة بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اإلكلينيكي

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

الباثولوجيـا بقسـم د األسـتاذ المسـاع عماد عبد العزيز السيد رخا/ د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/9/1029بالكلية لمدة عام عاشر بدون مرتب للعمل بإنجلترا اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

ــة التــدريس ــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئ ــى ـ اض األمــر بقســم المــدرس  بســام محمــد إســماعيل مســعود/ د تجديــد إعــارةالموافقــة عل
 . 2/8/1029المتوطنة بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

 التخدير بقسم تاذ المساعد األس أيمن على عبد المقصود ريان/ د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 7/9/1029بالكلية لمدة عام ثالث بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

طب األسرة بالكلية بقسم األستاذ المساعد  مختار محفوظ شتلة/ د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بجامعة أم القري بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

بالكليـة لمـدة  التخـدير بقسمستاذ األ منتصر صالح أبو القاسم/ أ.د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 17/7/1029عام سابع بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2118/21/8/1029الموضوع رقم 

الميكروبيولوجيـا بقسـم األسـتاذ  نهلـة علـى عبـد الوهـاب مليـك/ أ.د ارةتجديد إعالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029والمناعة الطبية بالكلية لمدة عام خامس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2119/21/8/1029الموضوع رقم 

الباثولوجيـا بالكليـة بقسـم المـدرس وسـام صـبحي عبـد المحسـن / د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 10/8/1029لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بإنجلترا اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :ساساد
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 1021/21/8/1029الموضوع رقم 

الثالث للقسم : تحت عنوان : وجه الخالف في مؤتمر الالموافقة على عقد  ـ بشأن رئيس قسم طب األطفالأ.د/ رض خطاب ع
 بمدينة السادس من أكتوبر  .في فندق موفنبيك  1029أكتوبر  5حتى  1من في الفترة طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2112/21/8/1029الموضوع رقم 

 سفر كل من :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المدرس بقسم طب األطفال بالكلية ىلى روتردام بهولندا لحضور المؤتمر السنوي / وائل عباس عبد المقصود بحبح دـــ 8

على نفقت  الخاصة حيث يوجد لسيادت   1029بتمبر س 1حتى  1لجمعية دراسة أمراض التمثيل الغذائى لألطفال في الفترة من 
.. وكذلك ىلى والية نيو أورليانز بالواليات المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر األكاديمية األمريكية لطب دعوة لحضور المؤتمر .
 ر .على نفقت  الخاصة حيث يوجد لسيادت  دعوة لحضور المؤتم 1029أكتوبر  19حتى  15األطفال في الفترة من 

المدرس بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية ىلى أثينا باليونان لحضور مؤتمر / فؤاد محمد عبد الحليم زناتي دـــ  0
 .على نفقت  الخاصة  1029أكتوبر  12حتى 27في الفترة من ( siuللمسالك البولية ) الجمعية الدولية 

أثينا باليونان لحضور مؤتمر الجمعية العظام بالكلية ىلى  المدرس بقسم جراحة/ إسماعيل توفيق عبد العزيز دـــ  3
على نفقت  الخاصة حيث يوجد لسيادت  دعوة لحضور  1029سبتمبر  24حتى  22في الفترة من الدولية لجراحة األورام 

 المؤتمر.
نة بأسبانيا لحضور األستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية ىلى برشلو / محمد أبو الفتوح شحاتة دـــ أ. 4

على نفقت  الخاصة حيث يوجد لسيادت  دعوة  1029أكتوبر  2سبتمبر حتى  17مؤتمر الجمعية األوروبية لألورام في الفترة من 
 لحضور المؤتمر.

 أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية / محمد عبد المنعم الشاذلي دـــ أ. 5
 أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية  ـــ    د/ محمد مرزوق عبد المقصود 6

 1029أكتوبر  10حتى  27( في الفترة من SIUىلى أثينا باليونان لحضور مؤتمر الجمعية العالمية لجراحة المسالك البولية )
 على نفقتهم الخاصة حيث يوجد لكل منهم دعوة لحضور المؤتمر.

الجراحة العامة بالكلية في منحة  دراسية للتدريب  على بقسم رس المساعد مدالالسيد أبو الحسن حمد أ/ الطبيبـــ  7
 بمستشفي جامعة طوكيو الطبية باليابان لمدة عام وذلك في ىطار مشرو   ojtنفقة اإلدارة العامة للبعثات باليابان  ضمن برنامج 

 في قطا  الصحة .شراكة التعليم في اليابان ــ مشرو  تنمية الموارد البشرية برامج التدريب 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

المدرس   نهلة مصطفي محمد بدر/ الطبيبة مد بقاءالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
اعتبارا من  رابعجامعة برمنجهام بإنجلترا لمدة عام بالكلية وعضو بعثة اإلشراف المشترك بالباثولوجيا المساعد بقسم 

 تها  الخاصة الستكمال أبحاثها بالخارج .على نفق 17/22/1029
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

لمدرس المساعد / أحمد فوزي المهدي االطبيبالموافقة على مد ترشيح  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
بقســم جراحــة المــخ واألعصــاب بالكليــة للســفر فــي أجــازة دراســية لجمــع المــادة العلميــة الخاصــة برســالة الــدكتوراه وذلــك علــى نفقتــ  

 1029 سبتمبر 25أشهر( اعتبارا من  ستةالخاصة للتدريب  على جراحات الفقرات العنقية من الخلف بمومباي بدولة الهند )لمدة 
 . 1010 مارس 25حتى 
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

 )تـاريخ مناقشـة الرسـالة( 5/4/1029مـن  الفترة الموافقة على احتساب  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
)بعثـة ىشـراف  الخارجيـةبعثـة البالكليـة وعضـو الباثولوجيـا رس المساعد بقسـم المدإسالم محمد سامي مليجي عبد العزيز / طبيبةلل

 1021/1027مـن الخطـة  الخمسـية الخامسـة  1021/1024بالمملكة المتحدة من بعثات السنة الثانية نجهام بجامعة نوتكاملة( 
 )اليوم السابق لتسلمها العمل( أجازة خاصة بمرتب . 2/7/1029حتى يوم 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على أجازة خاصة بدون مرتب .... ويرفع للجامعة
 

 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

نهايـة المهمـة )تـاريخ  22/5/1029مـن  الموافقـة علـى احتسـاب الفتـرة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المـدرس المسـاعد بقســم / إبـراهيم  محمـد إبــراهيم خليـل طبيـب)اليـوم السـابق لتسـلم  العمــل بالكليـة لل 25/7/1029حتـى  (العلميـة

المهمــة العلميــة البحثيــة للتــدريب علــى جراحــة القلــب والصــدر لمــدة ســتة أشــهر )علــى نفقتــ   بالكليــة وعضــوجراحــة القلــب والصــدر 
 الشخصية( بماليزيا أجازة خاصة بدون مرتب .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/21/8/1029م الموضوع رق

يـات تبـادل بـين جامعـة المنوفيـة والجامعـات الهنديـة لتبـادل الطـالب اتفاق ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث 
 .. وأوصت للجنة على :والتسويق لبرنامج كلية الطب بالتنسيق مع المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالهند .

وكيل الكلية لشئون الطالب إلعداد نبذه مختصرة تسويقية عن برنامج الطـالب يشـمل عـدد سـاعات  ــ توجي  خطاب أ.د/ 2
 ومكونات  ومدت  .

ـــ توجيــ  خطــاب أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا إلعــداد نبــذه مختصــرة تســويقية عــن برنــامج الدراســات العليــا يشــمل 1 ـ
 لمكتب الثقافي بالهند .تخصصاتها ومدتها وذلك إلرسالهم للجامعة إلرسالها ل

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/21/8/1029الموضوع رقم 

 رغبة جامعة تنزانية التعاون مع الجامعات المصرية . ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكليةعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 . المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبينـ 2
 . تبادل الطالب وطالب الدراسات العلياـ 1
 . تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلميةـ 1
 . تبادل نشاطات التدريسـ 4
 . ية ــ أمراض الكبدىقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبـ 5
 . المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثينـ 7
 . عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركةـ 8

 1821/21/8/1029الموضوع رقم 

رات الهنديــة لعلــوم الطــب رأي الكليــة فــي زيــارة وفــد مــن جامعــة جوجــا ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 الشرعي واألمن السيبراني لمصر وزيارة خبراء مصريين للهند .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
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 1921/21/8/1029الموضوع رقم 

ــا والبحــوث  ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكي حــزام فــي أطــار مبــادرة ال وثيقــة التعــاون الثنــائي بــين مصــر والصــين ـ
 والطريق.

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 1021/21/8/1029الموضوع رقم 

ــا والبحــوث  ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــذكرة أ.د/ وكي ــ بشــأنم رأي الكليــة فــي التقريــر الخــاص باألنشــطة الخاصــة بإتفاقيــة جامعــة  ـ
 المنوفية مع جامعة )أيوا( األمريكية بعد مرور عام مالي .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 :  : موضوعات البحوث العلمية سابعا
 2112/21/8/1029الموضوع رقم 

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث مـذكرة 
 86بروتوكـول ماجسـتير ودكتـواه وأوصـت اللجنـة بتعـديل  73تمت الموافقـة علـى يم بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والق

 بروتوكول ماجستير ودكتوراه .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

 اء هيئة التدريس وهم على الموافقة على تسجيل أبحاث للسادة أعض ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  النحو التالي : 

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم   م
 1 مدرس الكيمياء الحيوية أماني عبد الحكيم صالحد/  2
 1 مدرس التخدير د/ مصطفي سعيد فهيم منصور 1
 4 زميل طب أطفال األطفال د/ حنان مصطفى محمد السيد 1
 4 أستاذ مساعد لميكروبيولوجياا د/ عماد محمد أحمد عبيد 4
 28 أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية د/ عال أحمد بكري 5
 7 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية د/ ىيمان نبيل أحمد الشافعي 1
 1 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ ىيمان مسعود عبدالجيد 7
 1 مدرس مساعد ابجراحة المخ واألعص د/ سعيد ىسماعيل اإلمام 8
 1 أستاذ مساعد التشريح واألجنة د/ نيفين محمد الشريف 9
 1 مدرس جراحة العظام د/ عمرو عبد المرضي على قنديل 20
 2 أستاذ متفرغ عالج األورام والطب النووي أ.د/ طارق عبد المنعم هاشم 22
 : ـرارـلقــا

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

بقسم  زميل الموافقة على ترشيح د/ هبه عبد الوهاب يحيي مصطفي ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 للحصول علي مكافأة النشر العلمي بالمجالت العلمية الدولية . الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
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 2111/21/8/1029رقم  الموضوع

رئيس المقترح المقدم من أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين الموافقة على  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
  ( شاملة كافة البيانات المطلوبة للبروتوكوالت المقدمة من طالب الدراسات العليا.ة)إستمار  النموذجقسم الطب الشرعي والسموم 

 
 : ـرارـلقــا

 .... ويرفع للجامعة  وتعمم على األقسام الموافقة 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : اثامن
 1121/21/8/1029الموضوع رقم 

 اعتماد : الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 الة على النحو التالي :مسرح الجريمة ودوره في خدمة العددبلوم اإلداري لتشكيل ــــ 8
 عميد الكلية  ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 2  
 وكيل الكلية للدراسات العليا     ـ أ.د/1  
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين1  
 منسق البرنامج  ـ   د/ مفرح محمد حجازي4  
 مدير ىدارة الدراسات العليا  ـ السيدة/ أم محمد محمد شيح 5  
 مسئول الدبلومة بالدراسات العليا  ـ السيد/ محمد فكري زيدان1  
 مسئول الحسابات  ـ السيدة/ أميرة محمد سعد7  
 معاون الكلية  ـ السيد/ هشام أحمد حسين8  
 سكرتارية بالقسم ـ السيدة/ عواطف سيد أحمد نجم9  
 عامل خدمات  ـ السيد/ ىيهاب صالح20  

 على النحو التالي : السموم والكيمياء الطبية الشرعيةدبلوم اإلداري لتشكيل ــــ 0
 عميد الكلية  ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 2  
 وكيل الكلية للدراسات العليا     ـ أ.د/1  
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين1  
 منسق البرنامج  مد حجازيـ   د/ مفرح مح4  
 مدير ىدارة الدراسات العليا  ـ السيدة/ أم محمد محمد شيح 5  
 مسئول الدبلومة بالدراسات العليا  ـ السيد/ محمد فكري زيدان1  
 مسئول الحسابات  ـ السيدة/ أميرة محمد سعد7  
 معاون الكلية  ـ السيد/ هشام أحمد حسين8  
 سكرتارية بالقسم ار أحمدأماني عبد الستـ السيدة/ 9  
 عامل خدمات  ـ السيد/ ىيهاب صالح20  

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2111/21/8/1029الموضوع رقم 

تخصصـات دبلوم وماجسـتير ( 47لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارــالقـ
 القــــرار :

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 األشعة التشخيصيةماجستير    آالء عادل حسين مرعيـ ط/ 2
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 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير     مروة أحمد كامل ـ ط/ 1
 عناية المركزة وعالج اآللمماجستير التخدير وال   ـ ط/ سيد فتحي على عبد ن1
 أمراض الباطنة العامةماجستير    مروة حسيني ط  هيكلـ ط/ 4
 التوليد وأمراض النساءماجستير    دينا عبد ن عبد السالمـ ط/ 5
 طب الحاالت الحرجة   أحمد عيد عباس غازيـ ط/ 1
 الكيمياء الحيويةماجستير   هالة يوسف محمد أبو طالبـ ط/ 7
 طب األطفالماجستير    محمود عبد المنعم أيمنـ ط/ 8
 جراحة العظامماجستير    أحمد مصطفي عبد العزيزـ ط/ 9

 جراحة العظام ماجستير  محمد بركات عبد الفتاح محمودـ ط/ 20
 جراحة العظام دبلوم  ياسر محمد عبد العزيز النجارـ ط/ 22
 ناسليةدبلوم األمراض الجلدية والت   رفيده ط  محمد عيسيـ ط/ 21
 دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها  عالء محمد عبد السيد سالمـ ط/ 21
 دبلوم الجراحة العامة  هيثم جمع  منصور عثمانـ ط/ 24
 طب األطفال دبلوم  رامي محمد عطية عبد المجيدـ ط/ 25
 الجراحة العامة دبلوم  محمد هشام فايد عبد الحميدـ ط/ 21
 األنف واألذن والحنجرة دبلوم  دراككريستين عادل أبادير سـ ط/ 27
 جراحة العظام دبلوم   مينا ميخائيل رزق حكيمـ ط/ 28
 جراحة العظام دبلوم   محمود أحمد أبو زهرةـ ط/ 29
 طب األطفال دبلوم   عبد ن ىبراهيم عبد نـ ط/ 10
 الجراحة العامة دبلوم   محمود عبد الحميد العبدـ ط/ 12
 طب األطفال دبلوم    ينشنودة متى أمـ ط/ 11
 أمراض الباطنة العامة دبلوم   عماد عبد التواب حناـ ط/ 11
 التوليد وأمراض النساء دبلوم  حسين فهمي معوض السيدط/  ــ14
 األمراض الصدرية والتدرن دبلوم   مارينا نادي نجيب ـ ط/ 15
 الدمويةأمراض القلب واألوعية  دبلوم  نجوي أبو اليزيد عبد الحميدـ ط/ 11
 ماجستير الجراحة العامة  عبد الرحمن محمد المليجيـ ط/ 17
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  سمر عادل عيسي الخوليـ ط/ 18
 ماجستير جراحة العظام   عاطف مجدي الجوهريط/  ــ19
 ماجستير جراحة العظام   أحمد حسام الدين أحمدط/  ــ10
 ماجستير جراحة العظام  لسعودمعتصم عبده شحات  أبو اط/  ــ12
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  منى جابر مصطفي الوكيلط/  ــ11
 ماجستير األشعة التشخيصية   هب  عبد المنعم البلشيط/  ــ11
 ماجستير األشعة التشخيصية  زينب مصطفي شحات  بيصارط/  ــ14
 ظامماجستير جراحة الع   باسم ناصر صبحي نداط/  ــ15
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    مروة حمدي السيد خليلط/  ــ11
 ينجراحة العطب و ماجستير    أحمد محمد عبد الحميدط/  ــ17
 التوليد وأمراض النساءماجستير   محمد محمد رضا محمودط/  ــ18
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد عبد الموجود خضرط/  ــ19
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 ماجستير طب الحاالت الحرجة  على سعد عبد الجوادمحمد ط/  ــ40
 ماجستير طب األسرة  تيسر فهمي عبد الخالق الغزاليط/  ــ42
 ماجستير الجراحة العامة  كريم هادي كامل عبد اللطيفط/  ــ41
 ماجستير طب وجراحة العين  محمد عبد السالم عبد الحميدط/  ــ41
 تير السمعياتماجس  والء ممدوح محمد الشوريط/  ــ44
 ماجستير عالج األورام والطب النووي   ياسر حلمي حسنط/  ــ45
 ماجستير األمراض الباطنة العامة  سارة سمير فؤاد السمليهيط/  ــ41
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   والء محمد حسن البرنيط/  ــ47
 دبلوم طب األطفال  أسماء محمود حسن الخواصط/  ــ48

 2111/21/8/1029ع رقم الموضو

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 11لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 لظروف خاصة   2/20/1028لمدة عام من       ماجستير طب وجراحة العين       راهيمــ ط/ عبير عزت شمس إب8
 بأثر رجعي   2/20/10217لمدة عام من  ماجستير طب الحاالت الحرجة ــ ط/ سامح عبد العزيز أبو النجا0
 يبأثر رجع  2/20/1024لمدة عامين من  ماجستير طب وجراحة العين   ــ ط/ رباب فوزي محمد السيد3
 لظروف خاصة   2/20/1028ماجستير طب األطفال     لمدة عام من        ــ ط/ إلهام السيد سليمان4
 لرعاية الطفل   2/20/1029لمدة عام من       دكتوراه طب الطوارئ    ــ ط/ منى كمال مصطفي5
 بأثر رجعي     2/4/1021ماجستير طب الطبيعي والتأهيل    لمدة عام من       ــ ط/ ريهام محمد مصطفي6
 بأثر رجعي         2/20/1021لمدة عام من       ماجستير طب األطفال       ــ ط/ محمد عبد الحكيم محمد7
 لظروف خاصة      2/4/1029لمدة عام من       دبلوم طب األطفال    ــ ط/ مروة كمال حسني الغباري  1
 بأثر رجعي  2/4/1028لمدة عام من       ية والتناسلية دبلوم األمراض الجلد       ــ ط/ أماني مصطفي صالح 2

 بأثر رجعي    2/20/1027لمدة عام من       ماجستير جراحة العظام        ــ ط/ باسم ناصر صبحي ندا82
 الستكمال الجزء الثاني   2/4/1025لمدة عام من  ماجستير طب وجراحة العين   ــ ط/ محمود رمزى عبد الحميد   88
 بأثر رجعي   2/4/1021ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة    لمدة عام من      شدوه محمد جمال أحمد ــ ط/80
 بأثر رجعي        2/4/1024ماجستير أمراض الباطنة العامة     لمدة عام من      ــ ط/ محمد فاروق متولي83
 لظروف خاصة  2/20/1028ناسلية  لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والت   ــ ط/ منى هشام أبو الفتوح 84
 لظروف خاصة  2/4/1029لمدة عام من   دكتوراه التخدير والعناية المركزة ــ ط/ صفاء محمد سالم سالم85
 بأثر رجعي 2/4/1025ماجستير التخدير والعناية المركزة  لمدة أربعة أعوام من ــ ط/ محمد السيد أحمد أبو زيد  86
 لظروف خاصة  2/20/1028دبلوم أمراض الباطنة العامة    لمدة عام من   زكي فهيم شكر ــ ط/ راندا87
 بأثر رجعي  2/4/1021لمدة عام من   دبلوم جراحة المسالك البولية ــ ط/ حسن عرفه حسن محمد81
 بأثر رجعي  2/4/1021لمدة عام من    دبلوم طب وجراحة العين ــ ط/ أحمد ممدوح السيد السيد82
 بأثر رجعي  2/20/1027لمدة عام من    ماجستير السمعيات  ـ ط/ هبه أحمد أحمد وربيـ02
 بأثر رجعي 2/4/1027لمدة عام من    ماجستير الجراحة العامة  ــ ط/ محمد ذكريا شنيشن08
 بأثر رجعي 2/4/1027لمدة عامين من    ماجستير الجراحة العامة ــ ط/ وجيه محمد فرحات على00

 8211/21/8/1029 الموضوع رقم

أمـراض القلـب واألوعيـة درجـة الـدكتوراه إيقـاف القيـد قطع الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 وذلك لدخول امتحان الجزء األول .  عبد المجيد إبراهيم البالط أحمدللطبيب/  الدموية

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 9211/21/8/1029الموضوع رقم 

 ( درجة ماجستير تخصصات مختلفة .1لعدد )القيد نقل الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليالقيد  نقل الموافقة على
 من كلية طب المنوفية ىلى كلية طب األزهر بنين  رةاألنف واألذن والحنج على كمال على محمد ـ ط/8
 من كلية طب المنوفية ىلى كلية طب األزهر    الجراحة العامة   أحمد عبد الغفار يوسف ـ ط/0

 8021/21/8/1029الموضوع رقم 

ودكتـوراه  ماجسـتيربلـوم و د( درجـة 14لعـدد )الموافقـة علـى إلغـاء القيـد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة القيد لهم إلغاءالموافقة على 
 لتجاوز مدة الدراسة  دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها خالد عبد العزيز محمد سيد أحمد ـ ط/ 8
 لتجاوز مدة الدراسة  طق الحارة وصحتهادبلوم طب المنا  محمد رمضان عبد العزيز الناديـ ط/ 0
 لتجاوز مدة الدراسة  دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها  أسامة إبراهيم رمضان بيومي ـ ط/ 3
 لم يتقدم لدخول امتحان      دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   ماركو ظريف أمين شنودةـ ط/ 4
 لم يتقدم لدخول امتحان      القلب واألوعية الدمويةدبلوم أمراض    عمرو أحمد عبد الحميد ـ ط/ 5
 لم يتقدم لدخول امتحان      دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد السيد فراج محمدـ ط/ 6
 لتجاوز المدة القانونية        ماجستير األنف واألذن والحنجرة   عبد الحليم محمد أحمدـ ط/ 7
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام   هيمأحمد عبد العزيز إبراـ ط/ 1
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام  محمد نجاح عبد اللطيف صباحـ ط/ 2

 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام  محمد سمير حسن المنتصرـ ط/ 82
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام  مود إبراهيم طهوليد مسعد محـ ط/ 88
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام  كريم أحمد محمد سليم شحاتهـ ط/ 80
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام  محمد رضوان عبد العزيزـ ط/ 83
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير جراحة العظام   حمد حافظ أحمد عيدأـ ط/ 84
 لم يتقدم لدخول امتحان           دكتوراه التخدير والعناية المركزة  أحمد محمد زكريا النجارـ ط/ 85
 لتجاوز مدة الدراسة            ماجستير طب وجراحة العين   أحمد أبو العطا عباسـ ط/ 86
 لتجاوز مدة الدراسة            ماجستير طب وجراحة العين  ماجي مجدي متري بسكالسـ ط/ 87
 لتجاوز مدة الدراسة            ماجستير طب وجراحة العين   مروة عاطف منصورـ ط/ 81
 ونيةلتجاوز المدة القان            ماجستير التوليد وأمراض النساء  / محمد عبد الستار عبد الواحدـ ط82
 القانونيةلتجاوز المدة              ماجستير طب األسرة  تامر عبد المؤمن عبد السالمـ ط/ 02
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير طب األسرة   حنان على أبو العباسـ ط/ 08
 يةلتجاوز المدة القانون             دبلوم طب األسرة  هند عبد العزيز حسن مصطفيـ ط/ 00
 لتجاوز المدة القانونية             دبلوم طب األسرة  أمال خميس هاشم بدويـ ط/ 03
 لتجاوز المدة القانونية             دبلوم طب األسرة  داليا مسعد حسين مسعدـ ط/ 04

 8221/21/8/1029الموضوع رقم 
( درجـــة ماجســـتير 7لعـــدد )تعـــديل لجنـــة اإلشـــراف الموافقـــة علـــى  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث 

 تخصصات مختلفة .
  :ـرارـالقــ
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   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  العامة الجراحةماجستير   محمد مجدي محمد موافي ـ ط/8
 بالكلية  . النفسيةأستاذ بقسم األمراض العصبية و    أيمن عبد الفتاح الحدادد/ بإضافة 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  أماني إبراهيم أفندي ـ ط/0
 )تنازل( أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية    برفع اسم د/ داليا حسني أبو العال 

ضافة د/ سارة محمود صالح الديب   مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية  .  وا 
  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  والء عادل السيد عبده ـ ط/3

 أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكلية  .    بإضافة أ.د/ رحاب منير سمكة
  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   داليا مدحت البيه ـ ط/4

 أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكلية  .    بإضافة أ.د/ رحاب منير سمكة
  دكتوراه األمراض الجلدية والتناسلية  نا رجب عفيفي جمعهدي ـ ط/5

 أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكلية  .    بإضافة أ.د/ رحاب منير سمكة
  دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية  عال حمدي أحمد الشافعي ـ ط/6

 (أجازة للسفر ىلى الخارج) بالكلية   أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  برفع اسم د/ داليا حسني أبو العال 
ضافة   بالكلية  .اإلكلينيكية بقسم الباثولوجيا  مدرس  ثريا أحمد عمرد/ كل من وا 
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة عين شمس  د/ فاطمة سليمان السيد  

  دكتوراه طب وجراحة العين   منار فوزي داود ـ ط/7
 مدرس بقسم طب وجراحة العين بالكلية  .  ي عبد العزيز بإضافة د/ محمد سام

 8121/21/8/1029الموضوع رقم 

 لكل من : موضوع الرسالةالموافقة على تعديل  ـ بشأنذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث م
 تعديال غير جوهريا    ماجستير جراحة العظام  ـــ الطبيب/ عبد الرحمن ممدوح الشافعي 8

: التصوير اإلشعاعي والرنين المغناطيسي ألالم العصص مجهولـة السـبب وتـأثير حقـن البلـورثيرابي ) ذلـك بنـاء علـي طلـب موضوع الرسالة 
 المشرف(.
 تعديال غير جوهريا    ماجستير جراحة العظام  ـــ الطبيب/ محمد حسنين محمد البسيوني 0

 ة من الجهة العليا ومن الجهة االممامية ) ذلك بناء علي طلب السادة المشرفين(.: مقارنة بين تثبيت عظمة الترقو موضوع الرسالة 
 تعديال غير جوهريا    ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـــ الطبيب/ والء عادل السيد عبده3

 . على طلب المشرف( ( في مرض الصدفية  )وذلك بناء1( و)2ىظهار مناعي هيستوكيميائية للهيباريناز ): موضوع الرسالة 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8121/21/8/1029الموضوع رقم 

رسـالة الماجسـتير تشكيل لجنة الفحص والمناقشة إعادة الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 للجنة على النحو التالي :محمد طالل سعيد عسكر لتكون الطبيب/ لطب الحاالت الحرجة 

 أستاذ بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية   ـــ أ.د/ حاتم أمين عطا ن
 أستاذ بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـــ أ.د/ صفاء محمد هالل
 اية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـــــــا أستاذ بقسم التخدير والرع   ـــ أ.د/ أحمد على الضبع

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 8121/21/8/1029الموضوع رقم 
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( رســالة 17لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 : ـرارـقــال

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  سارة عصام حسين القباني ـ ط/8

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــ بقسم الباطنة العامةأستاذ    محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 

 مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ     أحمد راغب توفيقد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم الباطنة العامةأستاذ    ياسين صالح ياسينـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الباطنة العامةبقسم أستاذ    سامي عبد القادر خضيرـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  مصطفي فهمي فؤاد توفيق ـ ط/0

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــنوفيـــــبكلية الطب جامعة الم بقسم الباطنة العامةأستاذ    صبري عبد ن شعيبـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم الباطنة العامةأستاذ  عبد الناصر عبد العاطي عبد الرحمنـ أ.د/ 
 بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية بقسم الباطنة العامةأستاذ    السيد شعبان عبد الجوادـ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  رحمن محمد المليجيعبد ال ـ ط/3
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم الجراحة العامةأستاذ     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 

 مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ    عاصم فايد مصطفيد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم الجراحة العامة أستاذ    البتانونيأيمن أحمد ـ أ.د/ 
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  بقسم الجراحة العامةأستاذ     سامي خليفة أحمدـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 ماجستير الجراحة العامة   زمحمد محمد سعد عزي ـ ط/4

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم الجراحة العامةأستاذ   سليمان عبد الرحمن الشخصـ أ.د/ 

 مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ    أحمد صبري الجمالد/   ـ 
 طنطــــــــــــــابكلية الطب جامعة  مساعد بقسم الجراحة العامةأستاذ    ــــــــــــــــــودأسامة محمــــــــد/   ـ 
 ماجستير طب األطفال    وفاء نجاح عطية ـ ط/5

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم طب األطفالأستاذ     غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 مساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ     د الحاويمحمو د/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم طب األطفالأستاذ     سهي الجنديـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   عبد المنعم محمد عياد ـ ط/6
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم طب األطفالأستاذ     د حسانفهيم  محمـ أ.د/ 
 ةرئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــأستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم طب األطفالأستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
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 بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ     عمرو محمد زعيرـ أ.د/ 
 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(

 ماجستير طب األطفال   أمنية عبد الحميد محمد ـ ط/7
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ األطفالبقسم طب أستاذ     فهيم  محمد حسانـ أ.د/ 

 ةمساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ    رانيا صالح الزياتد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم طب األطفالأستاذ    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ     محمد زعيرعمرو ـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال  رحاب جمال الدين على ناصر ـ ط/1

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــبكلية الطب جامعة  بقسم طب األطفالأستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 ةرئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــأستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم طب األطفالأستاذ     فهيم  محمد حسانـ أ.د/ 
 طب األطفال بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم أستاذ     رضا سند عرفةـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين   محمود على عبد الخالق ـ ط/2

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــنوفيـــبكلية الطب جامعة الم بقسم طب وجراحة العينأستاذ    خالد الغنيمي سيد أحمدـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــة مساعد بقسم طب وجراحة العينأستاذ    معتز فايز الصاويد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  مساعد بقسم طب وجراحة العينأستاذ    طارق توفيق سليماند/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  دأحمد محمد عبد الحمي ـ ط/82
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــ بقسم طب وجراحة العينأستاذ    هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــة مساعد بقسم طب وجراحة العينأستاذ    أسماء محمد ىبراهيمد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم طب وجراحة العينأستاذ    عبد الحميد فايدأيسر د/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  هبه هللا عالء الدين عبد المعطي ـ ط/88
  اللجنة :
 ةــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ لتناسليةبقسم األمراض الجلدية واأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ بقسم األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ    عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 

 بنهــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةمساعد بقسم أستاذ    أسامة حسين عبد السالمد/   ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أحمد إمام على طاحون ـ ط/80

  اللجنة :
 ةــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ بقسم األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــمعة المنوفيـبكلية الطب جا بقسم األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 طنطابكلية الطب جامعة  مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ    السيد شعبان هويديد/ ـ أ.
 

 ماجستير جراحة العظام   باسم ناصر صبحي ندا ـ ط/83
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  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــفيـبكلية الطب جامعة المنو  بقسم جراحة العظامأستاذ    هشام محمد الموافيـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة مساعد بقسم جراحة العظامأستاذ     بهاء محمد زكرياد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم جراحة العظامأستاذ     محمد حسنيد/ ـ أ.
 ماجستير جراحة العظام  بد الرحمنعبد الرحمن ممدوح ع ـ ط/84

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ بقسم جراحة العظامأستاذ    محمود محمد هدهودـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة مساعد بقسم جراحة العظامأستاذ     أحمد ىبراهيم زايدهد/   ـ 
 طنطـــــــابكلية الطب جامعة  مساعد بقسم جراحة العظامأستاذ    الطنطاويأحمد السيد د/   ـ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة   سامح عبد العزيز أبو النجا ـ ط/85
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ بقسم التخدير والعناية المركزةأستاذ    خالد موسي أبو العنينـ أ.د/ 
 ةـبكلية الطب جامعة المنوفيـ بقسم التخدير والعناية المركزة مساعدأستاذ    نجوي محمد عبد الغني/ ـ   د

 اـــــــــــــــــــــــــــــطنطــــــــــبكلية الطب جامعة  بقسم التخدير والعناية المركزةأستاذ   أحمد على عبد الحميد الضبعـ أ.د/ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   سامة أحمد أبو المجدإسالم أ ـ ط/86

  اللجنة :
 ةـبكلية الطب جامعة المنوفيـ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزةأستاذ     أيمن أحمد راضي/ ـ   د
 ةـبكلية الطب جامعة المنوفيـ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزةأستاذ    نجوي محمد عبد الغني/ ـ   د
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم التخدير والعناية المركزةأستاذ   أحمد على عبد الحميد الضبعد/ ـ أ.
 ماجستير السمعيات   ريهام الحسيني على إبراهيم ـ ط/87

  اللجنة :
 ةـبطب المنوفيـواألذن والحنجرة ورئيس وحدة السمعيات بقسم األنف أستاذ    حسام سني البهاء طلعت/ ـ أ.د
 ةـطب المنوفيـكلية بمساعد السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ    عبد المجيد حسن قابل/ ـ   د
 األزهر بناتبطب ورئيس وحدة السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ     أمال السباعي بشر/ ـ أ.د
 تير السمعيات ماجس  ريهام حسن على محمود ـ ط/81

  اللجنة :
 ةـبطب المنوفيـورئيس وحدة السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ    حسام سني البهاء طلعت/ ـ أ.د
 ةـطب المنوفيـكلية بمساعد السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ    عبد المجيد حسن قابل/ ـ   د
 األزهر بناتبطب س وحدة السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة ورئيأستاذ     أمال السباعي بشر/ ـ أ.د
 ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة    منة هللا جمال الدهشان ـ ط/82

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ    عصام عبد الونيس بحيري/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم األنف واألذن والحنجرة تاذ أس   محمد قمر الشرنوبي/ ـ أ.د
 بنهــــــــاجامعة طب كلية الببقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ     انـــــــــــــــــــــــــــفتحي عرف/ ـ أ.د
 ماجستير الباثولوجيا    شيماء هاني أحمد ـ ط/02

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ستاذ أ   مشيرة محمد عبد الواحد/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ     أسماء جابر عبده/ ـ أ.د
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 ةجامعة المنوفي ورئيس قسم الباثولوجيا بمعهد الكبد القوميأستاذ    نرمين أحمد ىحسان/ ـ أ.د
 ماجستير طب المناطق الحارة    مها مصطفي محمد هنا ـ ط/08

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم األمراض المتوطنة أستاذ    محمد عالء الدين نوح/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم األمراض المتوطنة أستاذ     أيمن محمد اللحلح/ ـ أ.د
 جامعة الزقازيقطب كلية الببقسم األمراض المتوطنة أستاذ    ميساء عبد ن سعيد/ ـ أ.د
 ماجستير طب األسرة   أمل يحيي محمد شمس الدين ـ ط/00

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية الباء بقسم التوليد وأمراض النسأستاذ     أسامة على ىبراهيم/ ـ أ.د

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيطب كلية الببقسم طب األسرة أستاذ     ـ   د/ أمل أحمد سالمة
 ـــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة طب كلية الب العامة بقسم الصحةأستاذ    ىبراهيم على فهمي كباش/ ـ أ.د
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد محمد رضا محمود  ـ ط/03

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     حامد السيد اللقوة/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     زكريا فؤاد سند/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    مة على الكيالنيأسا/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     السيد فتوح رخا/ ـ أ.د

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 لطبية والمناعة ماجستير الميكروبيولوجيا ا  ساندي صالح محمد الصاوي  ـ ط/04

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية الببقسم الميكروبيولوجيا أستاذ     أحمد بكر محمود / ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيطب كلية البمدرس بقسم الميكروبيولوجيا     ىيمان حسني سالم/ ـ   د
 ةة المنوفيجامعطب كلية البورئيس قسم الميكروبيولوجيا أستاذ    مبروك محمود غنيم/ ـ أ.د
 جامعة بنهـــــــــــــــــــــاطب كلية الببقسم الميكروبيولوجيا أستاذ     أحمد عمر شفيق / ـ أ.د

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية  سالي سعد مندور عيسوي  ـ ط/05

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيطب كلية البم الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسأستاذ    خالد عبد المؤمن خليفة/ ـ أ.د
 جامعة طنطــــــــاطب كلية الببقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ    منال عبد الواحد عيد/ ـ أ.د
 ةمعهد الكبد القومي بالمنوفيببقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ     ألفت محمد هندي/ ـ أ.د
 القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض   عبد الجليل  نصرة عبد العال ـ ط/06

  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــطب كلية الب القلب واألوعية الدمويةبقسم أستاذ    سعيد شلبي منتصر/ ـ أ.د
 ةة المنوفيجامعطب كلية الب القلب واألوعية الدمويةمساعد بقسم أستاذ     محمود كامل جبر/ ـ   د
 ةجامعة المنوفيطب كلية الب القلب واألوعية الدمويةمساعد بقسم أستاذ    أحمد مختار القرش/ ـ   د
 خــــــــــــــــجامعة كفر الشيطب كلية الب القلب واألوعية الدمويةبقسم أستاذ    رضا بيومي بسطويسي/ ـ أ.د

 )علي أن يكون األول , الثاني صوت واحد(
 ماجستير التشريح وعلم األجنة  ء محمد عامر الفقي شيما ـ ط/07
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  اللجنة :
 ةجامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــطب كلية الب بقسم التشريح وعلم األجنةأستاذ    أحمد سعيد ذو الفقار/ ـ أ.د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة بنهطب كلية الب بقسم التشريح وعلم األجنةأستاذ     سعدية أحمد شلبي/ ـ أ.د
 ةجامعة المنوفيـــــطب كلية الب مساعد بقسم التشريح وعلم األجنةأستاذ     نهي محي عيسي/ ـ أ.د

 8121/21/8/1029الموضوع رقم 

لكل مـن ير الفردية والجماعية ومنح الدرجة الموافقة على اعتماد التقار  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 على النحو التالي :

 التخصص الدرجة االسم م
 أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه ط/أحمد موسي أحمد عقل 2
 أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه ط/ تامر عبد النبي عزب زكي األشقر 1
 جراحة التجميل والحروق دكتوراه ط/ ىبراهيم على ىبراهيم سليمان 1
 التوليد وأمراض النساء دكتوراه ط/ ماهي نبيل محمود عجيز 4
 التوليد وأمراض النساء  دكتوراه ط/محمد زكريا ساير داير 5
 التوليد وأمراض النساء  دكتوراه ط/ شريف صبحي منشاوي خليفة 1
 التوليد وأمراض النساء  دكتوراه ط/ رحاب على موسي زهران 7
 األمراض العصبية دكتوراه ط/ هاني طاهر محمد أبو العينين 8
 التخدير والعناية المركزة دكتوراه ط/ منال عبد الفتاح عبد الحميد الجزار 9
 الجراحة العامة  دكتوراه أميرة محمد عبد المنعم الفقيط/ 20
 الجراحة العامة دكتوراه محمود مجدى محمد العباسي ط/ 22
 الطفيليات  دكتوراه محروس مطر أميرة مصطفيط/ 21
 الصحة العامة وطب المجتمع  دكتوراه سالي عبد الونيس محيسن حسن ط/ 21
 الصحة العامة وطب المجتمع  دكتوراه ط/ أسماء عبد الرحيم عبد اللطيف أحمد 24
 الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه ط/ هانم محمد بدوي 25
 التوليد وأمراض النساء تيرماجس ط/ سمر منير شحات  عمير 21
 التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ ميرفت فتحي محمد عفيفي 27
 التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ أميرة يوسف السيد موسي 28
 التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ محمد شحات  عبد الجليل سليمان 29
 جراحة العظام دبلوم ط/ ديفيد فوزي بدري 10
 السمعيات دبلوم ط/ تهاني فؤاد أحمد داود 12
 التخاطب دبلوم  ط/ ياسمين ىبراهيم محمد أبو ىسماعيل 11
 عالج األورام والطب النووي ماجستير  ط/ ياسر حلمي حسن 11
 التخدير والعناية المركزة ماجستير ط/ حسام محمد على عبد الحميد 14
 االت الحرجةطب الح ماجستير ط/ عال حاتم معروف عفيفي 15
 طب الحاالت الحرجة ماجستير  ط/ أحمد عبد الرؤف أحمد زهرة 11
 طب الحاالت الحرجة ماجستير  أحمد رأفت بدوي محمد  ط/ 17
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  دعاء محمد الوراث طلب ط/ 18
 ةاألمراض الجلدية والتناسلي دبلوم  سمية عبد الحميد مصطفي عسكر ط/ 19
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم  ط/ نبوية فتحي السعيد عبد الرازق 10
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 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم  ط/ محمد السيد أحمد أبو زيد 12
 األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير ط/ ىسراء السيد أنسي رشوان 11
 طب األطفال ماجستير ط/ أسامة طارق عبد الفتاح 11
 طب األسرة ماجستير ط/ جهاد فريد محمد الضبع 14
 طب وجراحة العين ماجستير ط/ىسالم أحمد ماهر حسن 15
 طب وجراحة العين ماجستير ط/ غادة محمد محمد الحلبي 11
 طب وجراحة العين ماجستير ط/ىبراهيم جمال الدين ىبراهيم الهمدان 17
 طب وجراحة العين ماجستير ط/ وليد محمد عبد العزيز أحمد ناجي 18
 طب وجراحة العين ماجستير ط/ ىسراء يوسف محمد طيره 19
 طب األسرة دبلوم ط/ دعاء محمد عبد المقصود شلبي 40
 طب األسرة دبلوم ط/ تيسير فهمي عبد الخالق الغزالي 42
 طب األطفال دبلوم ط/ ىيمان صبحي على داود 41
 ب األطفالط دبلوم ط/ والء محمد السيد عبد الجليل 41
 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير ط/ أحمد عبد الباقي عبد العزيز سيد أحمد 44
 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير ط/ محمد سعيد عبد المرضي عبد ن 45
 الجراحة العامة ماجستير ط/ أسماء محمد يسري ىبراهيم الحنطور 41
 الجراحة العامة اجستيرم ط/ مؤمن محمد محمد الطوخي 47
 الجراحة العامة ماجستير ط/ عبد الرحمن حسن مصيلحي 48
 الجراحة العامة ماجستير ط/ أحمد صبري سعداوي بغيض 49
 الجراحة العامة ماجستير ط/ أسامة رمضان فرج سالم 50
 الجراحة العامة ماجستير ط/ هيثم محمد عاطف حامد سليمان 52
 الجراحة العامة ماجستير ناويط/ عمرو محمود المع 51
 الجراحة العامة ماجستير ط/ محمد مرضي بقوش 51
 الجراحة العامة ماجستير ط/ أحمد زكي عبد العزيز محمد العكل 54
 األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير ط/ شيماء طارق أحمد الشيخ 55
 الجراحة العامة دبلوم ط/ ريمون ميخائيل عدلي 51
 أمراض الباطنة العامة ماجستير طفي مكرم على عرفةط/ مص 57
 أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ أحمد عباس فتح ن حسن 58
 الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير ط/ ميادة جمال الدين محمود حجاج 59
 الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير ط/ الشيماء ربيع سليمان الخولي 10
 الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير الد زناتيط/ سها أنور خ 12
 طب المناطق الحارة وصحتها ماجستير ط/ مروة محمد سامي الشيخ 11
 طب المناطق الحارة وصحتها ماجستير ط/ طارق محمد منصور 11
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1821/21/8/1029الموضوع رقم 

 أعتذر كل من :قبول الموافقة على  ـ بشأنسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدرا
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حيـث  1029عـن دخـول امتحانـات الجـزء الثـاني مـن الـدكتوراه التخـدير والعنايـة المركـزة دور ىبريـل / سـمر عـادل إمـام الطبيبـةــ 8
 ولذلك الستمرار القيد . 1025بريل ة ىدور بأنها مقيدة 

 1029دور ىبريـل  التوليـد وأمـراض النسـاءدخـول امتحانـات الجـزء الثـاني مـن الـدكتوراه  عـن/ أحمد كمال شـندي نصـر الطبيبــ 0
نظرا لظروف سفره للخارج علما بأنـ  مقيـد  1029حيث أن  لم يمكن من دخول الجزء األول من امتحانات الدكتوراه ىال دور ىبريل 

   . 1025بدورة ىبريل 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2181/21/8/1029لموضوع رقم ا

تصــويب نتيجــة امتحانــات الدراســات العليــا دور إبريــل الموافقــة علـى  ــ بشــأنمـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 :على النحو التالي  0282
ووجــدت غيــر مطابقــة  تمــت مراجعــة النتيجــة  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدمويةـــ ط/ سحر أحم محمد على حنطور 8     

 للنتيجة المعلنة حيث أن الطالبة كانت راسبة في شفوي وعملي التشريح التطبيقي وتم تصويبها من راسب ىلى ناجح .
دكتـوراه أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة تمـت مراجعـة النتيجـة ووجـدت غيـر مطابقـة للنتيجــة  أحمـد سـامي جميـل طـهــــ ط/ 1     

 كان راسب في التحريري لمادة الفسيولوجيا وتم تصويبها من راسب ىلى ناجح .المعلنة حيث أن الطالب 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2188/21/8/1029الموضوع رقم 

/ صـالح يوسـف عبـد العزيـز محمـد الطالـب اسـمتصحيح الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
وذلـك طبقـا  حيث أن  حاصل على ماجستير جراحة األنـف واألذن والحنجـرة ح يوسف عبد الحميد الزيني محمد يوسف إلى صال

 لألوراق الرسمية شاملة شهادة الميالد الجديدة بتصحيح االسم الرباعي وكذلك ىفادة من قطا  األحوال المدنية .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1892/21/8/1029الموضوع رقم 

  0282مـنح نتيجـة دبلـوم مكافحـة العـدوي دور إبريـل الموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
 المجموعة الثالثة على النحو التالي :

 ممتاز  أحمد عبد السالم السيد عبد السالمــ ط/ ــ  ممتاز  ـ ط/ ىبتسام عبد الموجود محمود سالمةــ
 ممتاز  ىسالم محمد سليمان ىبراهيم السيدط/ـــ   ممتاز   ىسراء حسن مسعد سعوديـ ط/ ــ
 ممتاز  حسناء السيد عبد العاطي سليمان ط/ـــ   ممتاز الشيماء السيد يوسف محمد أبو شوشة ط/ـــ 
 ممتاز  رانيا وجدي عبد الستار ىبراهيم ط/ـــ   ممتاز  راما محمد عبد الرحمن المشالوي ط/ـــ 
 ممتاز   زينب عبد العزيز قاسمي ط/ـــ   ممتاز  رحاب أحمد عبد الغني عبد ن ط/ـــ 
 ممتاز   سمر حمودة أحمد العشاريط/ـــ   ممتاز   سحر سمير جابر البنبي ط/ـــ 
 ممتاز   شيماء محمد محمود شاهين ط/ـــ   ممتاز   سوزان حليفة رجب السعدني ط/ـــ 
 ممتاز  محمد عبد المنعم محمد سالمة ط/ـــ   ممتاز  مير يوسف عوض نماكرينا س ط/ـــ 
 ممتاز  مروة عبد الوهاب السيد خفاجي ط/ـــ   ممتاز   مروة ىبراهيم راشد البسيوني ط/ـــ 
 ممتاز  نهاد بدر عبد العاطي السيد على ط/ـــ   ممتاز   مي مختار بسيوني ندا ط/ـــ 
 ممتاز   هالة مروان محمد جبر ط/ـــ   ممتاز  لحافظ محمدنيرمين يسري عبد ا ط/ـــ 
 ممتاز   يارا مؤمن محمد هيكل ط/ـــ   ممتاز   هند عبد الحميد محمد قورة ط/ـــ 
 ممتاز   أحمد فوزي محروس عفيفي ط/ـــ   ممتاز   أميرة عصام زكي رمضان ط/ـــ 
 ممتاز  نان مصطفي السيد حجازيأف ط/ـــ   ممتاز  أحمد نبوي ىبراهيم الدمنهوري ط/ـــ 
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  مرام عبد الحليم محمد يحيي ط/ـــ   ممتاز   أية عماد عبد الرازق الفقي ط/ـــ 
 ممتاز 

 ممتاز  مروة حسني سند سراج الدين ط/ـــ   ممتاز  مرام محمد جمال أحمد ىبراهيم ط/ـــ 
 ممتاز  حميد محمود صبريمي عبد ال ط/ـــ   ممتاز مروة عبد الرسول عبد الحميد ضيف ط/ـــ 
 ممتاز   أدم أحمد فؤاد راضي ط/ـــ   ممتاز   هناء صبحي علوي رضوان ط/ـــ 
 ممتاز   وسام سعد على أبو مندور ط/ـــ   ممتاز  ىسراء جمال ىبراهيم الدسوقي ط/ـــ 
 ممتاز  أسماء عبد الرحيم عبد الطيف ط/ـــ   ممتاز   حسناء خيري عبد الحميد ط/ـــ 
 ممتاز   هند سعيد فهمي على ط/ ـــ
 جيدجدا  أروي أحمد محمد شاهين ط/ـــ    جيدجدا ىبتسام محمود مصطفي سالم ط/ـــ 
 جيدجدا أميرة ىبراهيم خليفة ىبراهيم سويلمط/ـــ    جيدجدا أسماء على مبروك األسدودي ط/ـــ 
 جيدجدا طي أحمدزينب أحمد عبد العا ط/ـــ    جيدجدا  رضا السعيد حسن زهرة ط/ـــ 
 جيدجدا هاجر خالد عبد المنعم محمود ط/ـــ    جيدجدا سعاد عبد العزيز أحمد الصياد ط/ـــ 
 جيدجدا  ىيمان حبشي سعد حسونة ط/ـــ    جيدجدا  هند حمدي السيد السنباوي ط/ـــ 
 داجيدج  هشام محمد صبري بيومي ط/ـــ    جيدجدا نهي عبد المنعم محمد عبد النبي ط/ـــ 
 جيدجدا  أحمد عبده ىبراهيم أحمد ط/ـــ    جيدجدا  أحمد ىبراهيم أحمد المنوفي ط/ـــ 
 جيدجدا أسماء مصطفي فهمي منصور ط/ـــ    جيدجدا  ىسراء أحمد حسن أمر نط/ـــ 
 جيدجدا أمل مصطفي عبد الوارث على ط/ـــ    جيدجدا  أسماء أحمد ىبراهيم عيسي ط/ـــ 
 جيدجدا رانيا عبد المنعم عليوه ناصف ط/ـــ    جيدجدا د عادل عبد السميعدينا محم ط/ـــ 
 جيدجدا ىبتسام سعيد عبد الفتاح عطيةط/ـــ    جيدجدا هاجر مجدي مصطفي حتحوت ط/ـــ 
 جيدجدا  سماح سمير ىبراهيم الخولي ط/ـــ    جيدجدا  حنان عبد العظيم شعبان ط/ـــ 
 جيدجدا  عبير السيد محمد أبو زيد ط/ـــ    جيدجدا البرعي شيماء المصيلحي ىبراهيم ط/ـــ 
 جيدجدا  غالية حامد أحمد بدوي ط/ـــ    جيدجدا  عبير نبوي هاشم نافع ط/ـــ 
 جيدجدا  نادية توفيق أحمد على ط/ـــ    جيدجدا  منى أحمد عبد الحافظ ط/ـــ 
 جيدجدا  زهراء بيومي عبد ن راشد ط/ـــ 
 جيد//  دعاء يسري عشماوي ط/ـــ    جيد//  الح نظير محمدمروة ص ط/ـــ 
 جيد// محمود عبد الرحمن محمد حسين ط/ـــ    جيد// ضحي عبد الرحمن محمد حسين ط/ـــ 
 جيد// أمل عبد الحميد محمد الشرنوبي ط/ـــ 
 ممتاز جودأسماء سعيد عبد المقصود عبد المو  ط/ـــ   ممتاز  أسماء ربيع عبد المؤومن محمدط/ـــ 
 ممتاز  أسماء محمد عطية محمد خطاب ط/ـــ   ممتاز   أسماء فتحي بيومي على ط/ـــ 
 ممتاز   أميرة سعد محمد المكاوي ط/ـــ   ممتاز   آالء حسني قطب شر  ط/ـــ 
 آيات محمود محمد عبد السالم حمزة ط/ـــ   ممتاز أميرة مبروك حسن عبد الرحمن شعبان ط/ـــ 

 ممتاز 
 ممتاز   أية نبيل ضيف ن فرج ط/ـــ   ممتاز  أية ن محمد عبد ن جاب ن ط/ـــ 
 ممتاز  جهاد جمال عبد الخالق محمد ط/ــ   ممتاز  أيمان سعيد عبد السميع عجور ط/ـــ 
 ممتاز   رشا وجي  محمد الربيعي ط/ـــ   ممتاز  دينا شفيق محمد الحاج على ط/ـــ 
 ممتاز  ريهام عبد المنعم عليوة ناصف ط/ـــ   ممتاز   ي رمضانريم عصام زك ط/ـــ 
 ممتاز   سارة حمدي محمد محمد ط/ـــ   ممتاز   ريهام كامل أحمد الحوفي ط/ـــ 
 ممتاز  سحر عبد الهادي عبد الحكيم حمود ط/ـــ   ممتاز   ساجدة طارق سعيد الجزارط/ـــ 
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 ممتاز   شروق عاصم محمد عامر ط/ـــ   ممتاز   سلوي حسين أحمد سعيد ط/ـــ 
 ممتاز غادة رشاد الخصري ىبراهيم أبو العطا ط/ـــ   ممتاز  شيماء عبد ن أحمد عبد ن ط/ـــ 
 ممتاز   مي صالح حسن فايد ط/ـــ   ممتاز   لمياء فتحي محمد نصار ط/ـــ 
 ممتاز  زيز حسانيننجالء جابر عبد الع ط/ـــ   ممتاز  مي محمد حمدي أحمد السيد ط/ـــ 
 ممتاز   هب  ن أحمد على صابر ط/ـــ   ممتاز  نهلة فرحات عبد الحليم قنديل ط/ـــ 
 ممتاز   والء محمد محمد عبد الرازق ط/ــ   ممتاز   هدي ىمام عبد الفتاح سعيدة ط/ـــ 
 لحليميمني محمد محمد عبد ا ط/ـــ   ممتاز  ياسمين محمود عبد القادر المسالوي ط/ـــ 

 ممتاز 
 ممتاز   أمل توفيق محمد سلمان ط/ـــ   ممتاز   عبير رجب أحمد الدهشوري ط/ـــ 
 ممتاز  مروة السيد عبد العزيز عطية ط/ـــ   ممتاز   تغريد خالد على محفوظ ط/ـــ 
 ممتاز   هدير عفيفي محمد محفوظ ط/ـــ   ممتاز   نجالء سامي ىبراهيم الغول ط/ـــ 
 ممتاز  عمرو رمضان عبد ن أبو سعيدة ط/ـــ   ممتاز  ىبراهيم عبد المقصود حمزةهناء  ط/ـــ 
 مقبول   والء سعيد محمد البسيوني ط/ـــ 
 مقبول   سلوي عبد رب  عبد رب  ط/ـــ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2190/21/8/1029الموضوع رقم 

الوافـد / محمـد  الطالـبقبـول علـى موافقة مجلس قسم الجراحـة العامـة  ـ بشأنيا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العل
 . 1029وجنسيت  جزر القمر على تسجيل  لدرجة ماجستير بدور أكتوبر  على حمادي

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2192/21/8/1029الموضوع رقم 

الوافـد /  الطالبقبول على موافقة مجلس قسم القلب واألوعية الدموية  ـ بشأنا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلي
 . 1029وجنسيت  فلسطيني على تسجيل  لدرجة ماجستير بدور أكتوبر  محمد على حامد صالح

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1921/21/8/1029الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة10) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدرا
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 أمراض الباطنة العامة  ماجستير   داليا السيد سعد شرع ط/ـــ 8

 :  الرسالة موضوع
 مستويات مؤشر الدهن الحشوية في المرضي الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية

 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب امراض الباطنة العامـــــــــــــــــة  قسماذ بأست    سناء سيد جزارينـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب امراض الباطنة العامـــــــــــــــــة  قسممدرس ب   شيماء كمال الدين زوينـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    وجيه محمد فرحات علي ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع
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 الساقين المرتجعة بعد الجراحةدوالي 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الجراحـــــــــــة العامــــــــــــــــة  قسماذ بأست   حاتم عبد العظيم صالحـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الجراحـــــــــــة العامــــــــــــــــة  قسمس بمدر    محمود سعيد عبد الحليمـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   محمد زكريا شنيشن شنيشن ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 ة الفيبرين من عدم  بعد ىصالح اإلحليل التحتي الخلقي بالقضيب في األطفالدراسة مقارنة بين استخدام الصق األنسج
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الجراحـــــــــــة العامــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    تامر علي سلطانـ د/ 

 المنوفيـــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الجراحـــــــــــة العامــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست   زيزتامر فخري عبد العـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الجراحـــــــــــة العامــــــــــــــــة  قسممدرس ب    أحمد نبيل فوزيـ د/ 

 ماجستير جراحة العظام  أحمد إبراهيم حامد الطراوي ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بين نتيجة استخدام مسمار واحد ومسمارين في تثبيت رد انفراق الرابط االتحادي في اصابات الكاحل
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب جراحـــــــــــة العظــــــــــــــــــــــــــــــام  قســـــــــــــــــــماذ بأست   السروي بهاء الدين محمدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعكليـــــــــــــــــة الطب بجراحـــــــــــة العام  قســـــــــــــــــــماذ مساعد بأست    أحمد ىبراهيم زايدةـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب جراحـــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــام  قســـــــــــــــــــممدرس ب   أحمد نصر الدين البربريـ   د/ 

 ماجستير الباثولوجي   زينب علي محمد فايد ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 في سرطان الخاليا الكبدية 1التعبير الهستوكيميائي المناعي لأليكوس والفوكس بي 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب ـــــــــــــــــــــــا الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــ قســـــــــــــــــــماذ بأست   مشيرة محمد عبد الواحدـ أ.د/ 

 ـــــــــــةالمنوفيـــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــا  قســـــــــــــــــــماذ مساعد بأست    هالة سعيد الربعيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قســـــــــــــــــــممدرس ب   أسماء شمس الدين محمدـ    د/ 

 الجلدية والتناسلية ماجستير األمراض   مروة حمدي السيد خليل ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 والكورتيكوستيرويد الموضعي في عالج حب الشباب الجادر العنقي القفوي  nm 2014دراسة مقارنة بين استخدام الليزر الياجي 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامع بكليـة الطباألمراض الجلدية والتناسلية  قســـــــــــــــــــماذ بأست   ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 
 
 
 ماجستير طب األطفال  أسامة محمد محمد شريف ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
دور االبلين كمؤشر للتغيرات في مستوي الدم ومعدالت الدهون في مستوي الجلوكوز في الدم ومعدالت الدهون في حاالت 

 حديثي الوالدة التغذية الوريدية الكاملة في األطفال
 المشرفون : 
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 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــال  قســـــــــــــــــــماذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب ـــــــــــــــــــــــــال طب األطفـ قســـــــــــــــــــممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ د/ 

 ـةالمنوفيـــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب  مدرس بقسم الكيميــــــــــــــــاء الحيويـــــــــة الطبية   نهي ربيع محمد بيوميـ د/ 

 ماجستير طب األطفال   أميرة محمود أبو طالب ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 في الدم عند األطفال حديثي الوالدة 51و21و1تأثير الديكساميثازون في الفترة المحيطة بالوالدة عن التعبير عن الخاليا سي دي 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــمقســــــــــــاذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدانـ د/ 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــال  قســـــــــــــــــــممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية  قســـــــــــــــــــممدرس ب    ريهام صالح الزياتـ د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  رانيا عصمت محمد خضير ط/ـــ 2
  : الرسالة موضوع

مقارنة ىستخدام عقار ميزوبروستول تحت اللسان وعن طريق الشرج قبل ىجراء عمليات الوالدة القيصرية االختيارية لمحاولة تقليل 
 النزيف الرحمي األولي أثناء وبعد العملية القيصرية 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب ـــــــــــــــــــــــــــاء والتوليــــــــــــــــد النســــــــــــ قســـــــــــــــــــماذ بأست   ناصر كمال عبد العالـ أ.د/ 

ــــد  قســــــــــــــــــــــماذ مســـاعد بأســـت    نهاد محمود حسنيـ   د/  ــــاء والتوليـــــــــــــــ ــــجامعبكليــــة الطـــب النســـــ  ةـــــــــــــــ
 ـــــــــــةالمنوفيـــ

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـة الطب النســــــــــــــــــــــــــــــــــاء والتوليــــــــــــــــد  قســـــــــــــــــــممدرس ب   محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ة والتناسليةماجستير األمراض الجلدي أسماء محمد عبد الرسول عبد الحافظ ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي األورسوميوكويد بروتين أ في مصل الدم والبول لدي مرضي الصدفية وعالقت  بشدة المرض
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــة ةـــجامعبكليـة الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ مساعد بأست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــجامعبكليـة الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسممدرس ب   سعد الدين خليل بازيدهب  نـ د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية أحمد محمد فوزي عبد الحميد اللين ط/ـــ 88
 :  الرسالة موضوع

ير شبكة عيادة الدهون الهولندية لفرط كولسترول الدم العائلي عند المرضي المصريين دراسة نمط عوامل الخطورة ومعاي
 المصابين بأمراض القلب التاجية المبكرة

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــة ةـــجامعبكليـة الطب أمراض القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــة  قسماذ بأست    أحمد أشرف رضاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة ةـــجامعبكليـة الطب أمراض القلب واألوعية الدمويــة اذ مساعد أست   أحمد مختار القرشد/  ـ  

 
 ماجستير الباثولوجي لمياء صبري عبد الصمد ابو النصر ط/ـــ 80

 :  الرسالة موضوع
( والبروتين المرتبط بالخاليا اللمفاوية التائية السامة 2ي ال االظهار المناعي الهستوكيميائي لمرتبط الموت المبرمج للخلية )بي د

 ( في سرطان القولون والمستقيم 4)سي تي ال اي   4
 المشرفون : 
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 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعــــــــة الطب بكليـــــــــالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قســـــــــــــــــــماذ بأست    أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــا  قســـــــــــــــــــماذ مساعد بأست    هالة سعيد الربعيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قســـــــــــــــــــممدرس ب   حمدأسماء شمس الدين مـ    د/ 

 ماجستير طب األطفال  عمرو محمد أحمد عليوة ط/ـــ 83
 :  الرسالة موضوع

 النفسي في تقييم شدة األزمة الربوية الحادة في األطفال دور مقياس التقييم
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قســـــــــــــــــــماذ بأست    غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ماء نجيب أحمد الفوالأس ط/ـــ 84
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي الكادميوم في مصل ومني المدخنين ومقارنت  بغير المدخنين
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــ ةـــجامعبكليـة الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   عبد ن محمد عطيةـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــجامعبكليـة الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسممدرس ب  هب  ن سعد الدين خليل بازيدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال محمد عبد السميع سيد أحمد اسماعيل ط/ـــ 85
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تلف الحمض النووي لدي األمهات المصابة بالسكر الحملي ورضيعهم
 المشرفون : 

 ــــةالمنوفيــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قســـــــــــــــــــماذ بأست   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 

ــــجامعبكليــــــــــــــــــــة الطـــب طـــب األطفــــــــــــــال  قســــــــــــــــــــــماذ مســـاعد بأســـت    نجالء فتحي برسيمـ   د/   ةـــــــــــــــ
 المنوفيــــــــــــــة

 ماجستير طب األطفال  بسمة مجدي عبد الفتاح ط/ـــ 86
 :  الرسالة موضوع

 ين القلب أي كعامل تنبؤي مبكر للضائقة التنفسية في األطفال حديثي الوالدةالقيمة التشخيصية للتروبون
 المشرفون : 

 ــــةالمنوفيــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قســـــــــــــــــــماذ بأست    غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قســـــــــــــــــــماذ بأست   مآثر كامل الشافعيـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  الشيماء محمد رأفت حامد ط/ـــ 87
 :  الرسالة موضوع

 دوي التوكسوبالزما الكامنة في التغيرات الهرمونية كمسبب لمرض حب الشباب والثعلبة األندروجينيةتقييم دور ع
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــجامعبكليـة الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــة الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قســـــــــــــــــــماذ بأست   د العزيز سعفانمنال عبـ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  عمرو محمد محمد سليم ط/ـــ 81
 :  الرسالة موضوع

صبع السبابةخيارات مختلفة إلعادة بناء المساحة الفاصلة   بين ىصبع اإلبهام وا 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليـة الطب جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست    طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعالطب بكليـة الجراحة العامة  قسماذ مساعد بأست   محرم عبد السميع محمدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليـة الطب جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب   أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 

 دكتوراه طب األسرة  راهيمبسمة شكري حامد إب ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

مكمالت الكالسيوم ومتالزمة ماقبل الحيض في اإلناث الالئي يرتدين وحدة صحة األسرة في قرية منشأة سلطان , محافظة 
 المنوفية

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ة طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــر  قسماذ بأست   تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 ــــــــةالمنوفيــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ ورئيس أست   هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب النســـــــــــــــــــــــــــــــاء والتوليد  قسماذ بأست  أسامة علي ىبراهيم الكيالنيـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــب األســــــــــــــــــــــــــرة طــــــــــ قسماذ مساعد بأست    أمل أحمد سالمةـ   د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب   مروة محمد محمود محسبـ   د/ 

 ماجستير طب األسرة  رحاب صالح عبد العزيز ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 الحمل الغير مقصود بين السيدات الحوامل المترددات عل وحدة الرعاية الصحية األولية بمحافظة الغربية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــرة  سمقاذ مساعد بأست   نورا عبد الهادي خليلـ   د/ 

 لمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب   آية مصطفي على بركاتـ   د/ 

 دكتوراه طب األسرة أسماء أبو بكر عبد الباري محمد ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 تأثير البرنامج الغذائي والرياضي على العالمات السريرية لمتالزمة تكيسات المبايض من بين طالبات كلية الطب جامعة المنوفية 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ بأست   تغريد محمد فرحاتأ.د/ ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــرة طـــــــــــــــب األســــــــ قسماذ ورئيس أست   هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 

 ـــةالمنوفيـــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ مساعد بأست   نورا عبد الهادي خليلـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب النســـــــــــــــــــــــــــــــاء والتوليد  قسممدرس ب    أميرة أحمد فتحيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــرة طـــــــــــــــب األســـــــــــــــ قسممدرس ب    صفا حمدي القلشـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   سارة محمد عبد الغني ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 األطفال الخدج حديثي الوالدة . نسب األسيل كارنيتين واألحماض األمينية بالدم كمتنبئات لحدوث النزيف البطيني بالمخ في
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األطفـــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   سامح عبد ن عبد النبيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــال  طـــــــــــــــب قسممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ   د/ 

 ــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعالكيمياء الحيويــــــــــة بمعهد الكبد القومي  قسممدرس ب    مروي لطفي هاللـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال عمرو عبد الغفار إبراهيم قنصوة ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 الطفرات الجينية لمحوالت ىنزيم األنجيوتنسين في متالزمة الضائقة التنفسية لألطفال المبتسرين .
 المشرفون : 



   81/1/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي الثانية عشر" الجلسة"محضر اجتماع مجلس الكلية 
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 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــب األطفـــــــــــــــــــــــــال طــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 

 نوفيــــــــــــــــــةالم ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    مها عاطف توفيقـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــال ـــــــب األطفـــــــــــطــــــــ قسماذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدان ـ   د/

 ماجستير طب األطفال  ماجد محمد عبد الجواد حجاب ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 االرتباط بين المؤشرات الجينية والتحكم في نسبة السكر بالدم لدي األطفال الذين يعانون من الداء السكري من النو  األول .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــال ـــب األطفــــــــــــــــطــــــــــــ قسماذ مساعد بأست   نجالء فتحي برسيمـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامع الطبية بكلية الطبالكيمياء الحيويــــــــــة  قسمب أستاذ   ىيمان عبد الفتاح بدرد/ أ. ـ

ـــــب  قســــماذ مســــاعد بأســــت   رضا عبد اللطيف ىبراهيمـ   د/  ــــة الطــــب المجتمــــع الصــــحة العامــــة وطـ ـــــجامعبكلي  ةـــ
 المنوفيــة

 ماجستير طب األطفال  رضوي محمد عبد الحكيم زينة ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

تقييم أداء مؤشر علة وظائف األعضاء الحاد والمؤشر المعدل لحديثي الوالدة المعتلين ومؤشر فشل األعضاء المتسلسل بين 
 الحرجة .األطفال حديثي الوالدة ذوي الحاالت 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــطـــــــــ قسماذ بأست   فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـال ـب األطفـــــــــــــــــــــــــــــطـــ قسماذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدان ـ   د/

 ماجستير طب األطفال   هدير يحي خليل عالمة ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

والتوقع المبكر للمضاعفات مقارنة بمعامل دراسة معامل أبغار العادي ومعامل أبغار المشترك في التقييم المبكر لحديثي الوالدة 
 حديثي الوالدة لإلنعاش والتأقلم .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــال ــــــــــــــب األطفــــــــطـ قسماذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدان د/ ـ  

 ماجستير طب األطفال  رحاب حسن على مصطفي ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 لتنبؤ باالرتفا  المرضي في نسبة البليروبين لدي حديثي الوالدة ناقصي النمو .كاربوكسي هيموجلوبين كعامل مبكر ل
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــال ـــــــب األطفـــــــــــطــــــــ قسماذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدانـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعالكيمياء الحيويــــــــــة الطبية بكلية الطب  قسمأستاذ ب   ثر كامل الشافعيـ أ.د/ مآ

 ـــــــــــةــــــــــــالمنوفيــــــ ةـــــــــــــــجامعة الطب بكليــــــــــطـــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ   د/ 
 

 ماجستير طب األطفال  محمد السيد محمد الشامي ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 أساب قصر القامة بين تالميذ مرحلة التعليم اإلبتدائي في مركز تال بمحافظة المنوفية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   على محمد الشافعيـ أ.د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  إبراهيم محمد فتحي حسن ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 قيمة اختبار رسم األشخاص في تقييم الوظيفة اإلدراكية بالمقارنة مع اختبار ذكاء قياسي )ستنافورد بيني ( .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   لى محمد الشافعيعـ أ.د/ 

 األزهـــــــــــــــــــــــر ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــ قسماذ بأست    حسن على حسنـ أ.د/ 

 ــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ب األطفـــــــــــــــــــــــــــال طــــــــــ قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـال طفـــــــــــــــــــطـــــــــــــــب األ قسممدرس ب    وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   نرمين سعد كامل ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع
 روتا فيروس في الرضع واألطفال المصابون بنزالت معوية حادة .دراسة ال

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــطـــــــــــ قسماذ بأست   توفيقمحمد  مها عاطفـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال  أحمد رجب سعفان الشاذلي ط/ـ ــ38
 :  الرسالة موضوع

 العالقة بين التعبير عن الحمض النووي الريبوزي )أم( للكيميرين والفيسفاتين والتهاب األمعاء والقولون الناخر في حديثي الوالدة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـال ـب األطفـــــــــــــــــــــــطـــــ قسماذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــال ألطفـــــــــــــــــــطـــــــــــــــب ا قسممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ د/ 

 ــــةـــــــــــــــــــــالمنوفيــــــ ةـــــــــــــــجامعالكيمياء الحيويــــــــــة الطبية بكلية الطب  قسممدرس ب   ـ د/ نهي ربيع محمد بيومي

 ماجستير طب األطفال   سنية إبراهيم منصور ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 سنة في محافظة كفر الشيخ . 21ــــ  1ين األطفال في سن المدارس اإلبتدائية من تقييم انتشار السمنة ب
 المشرفون : 

 ـــــةالمنوفيـــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـب األطفـــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــطـــــــــــــــ قسماذ بأست    فهمي  محمد حسانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـب األطفــــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــ قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   سارة عاصم علم الدين ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

 لبروتكين في مصل الدم كعالمة حيوية محتملة لتسمم الدم في األطفال حديثي الوالدة .كا
 المشرفون : 

 ـــــــــــةالمنوفيـــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــطـــــ قسماذ بأست    غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعالكيمياء الحيويــــــــــة الطبية بكلية الطب  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ مآثر كامل الشافعي

 ماجستير طب األطفال  هاني جالل إبراهيم خفاجي ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضوع

 ين تالميذ مرحلة التعليم اإلبتدائي في مركز كفر الشيخ ـــ محافظة كفر الشيخ .أسباب قصر القامة ب
 المشرفون : 

 ــــةالمنوفيــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـب األطفـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــطـــــــــــــــ قسماذ بأست   على محمد الشافعيـ أ.د/ 
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 ـــــــــــــــةمنوفيــــــــــــــــال ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طـــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 ـــــــةـــــــــــــــــــــالمنوفيـــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــال طـــــــــــــــب األطفــــــــــــــــ قسممدرس ب    وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   محمد صالح شلبي ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 عالمات نز  االنبوب الناجح عند األطفال حديثي الوالدة ناقصي النمو .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــطــ قسماذ بأست    المشدـ أ.د/ غادة محمد 

 ماجستير طب األطفال  دينا عبد المنعم رجب الجبالي ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 . ي البروستاجالندين وارتفا  مستوي البيليروبين الغير مباشر بالدم في األطفال حديثي الوالدةمستو العالقة بين 
 المشرفون : 

 ــــــةالمنوفيــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ال ب األطفـــــــــــــــــطـــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق عبد القادرـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـال طفــــــــــــــــــــطـــــــــــــــب األ قسممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ د/ 

 ــــةــــــــــــــــــــالمنوفيــــــ ةـــــــــــــــجامعبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــة الطبية قسممدرس ب   ـ د/ نهي ربيع محمد بيومي

 ماجستير طب وجراحة العين  غادة محمد عبد المنعم محمد ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

دة تقييم تشوهات الواجهة الزجاجية في وذمة البقعة الصفراء لمرضي السكري والتي عولجت بالحقن داخل الجسم الزجاجي بما
 رانيبيزوماب عن طريق التصوير المقطعي البصري .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـب وجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــة العين طـــــــ قسماذ بأست   خالد الغنيمي سيد أحمدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــب وجراحة العين طــــــــ قسماذ مساعد بأست   أسماء محمد ىبراهيمـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  شيماء يوسف حافظ منصور ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 تقييم آثار الفصل المتأخر لرفرف القرنية في عمليات الفيمتوليزك .
 ن : المشرفو
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ب وجراحــــة العين طــــــــــ قسماذ ورئيس أست  عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــب وجراحة العين طــــــــ قسماذ مساعد بأست    سامح سعد مندورـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   مرقس زاهر شفيق ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 قياس مستوي جفاف العين في حاالت مرضي السكري النو  الثاني .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعالطب  بكليــــــــــةـــــب وجراحة العين طـــــ قسماذ مساعد بأست    أمين فيصل اللقوةـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ب وجراحة العين ــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــ قسممدرس ب   أحمد محمد شبل فايدـ   د/ 

 وجراحة العينماجستير طب   شيماء سعيد أحمد هالل ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 تقييم طبقة خاليا الشبكية العقدية باستخدام الماسح الضوئي المقطعي في مرضي السكر دون وجود ىعتالل الشبكية السكري .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعــــة الطب بكليــــــطـــــــب وجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــة العين  قسماذ بأست   مصطفي كمال نصارـ أ.د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ب وجراحة العين طــــــــــ قسماذ مساعد بأست   أسماء محمد ىبراهيمـ   د/ 

 نماجستير طب وجراحة العي  منى عبد الرحمن عبد القوي ط/ـــ 48
 :  الرسالة موضوع

التغييرات في ىرتفا  القرنية في اإلشخاص العاديين ومرضي القرنية المخروطية باستخدام اقطار مختلفة بواسطة كاميرا )شيمفلج( 
. 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـب وجراحة العين طـــــــــ قسماذ مساعد بأست   سامح محمد الجوهريـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــب وجراحة العين طــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 دكتوراه الفسيولوجيا  فرج منى السعيد عبد الوهاب  ط/ـــ 40
 :  الرسالة وعموض

التأثير الوقائي والعالجي لألستازانثين على الوظيفة المعرفية للمخ والحمض النووي في الحصين وبعض القياسات بالدم في 
 الجرذان المعرضة لإلجهاد الخفيف المزمن الذي ال يمكن التنبؤ ب  .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيـــــ قسماذ بأست   سهير عبد الحميد صالحـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيـــــــــــــــ قسماذ بأست   محمد حنفي أحمد حسنـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة العلوم ـــــــــــــــــــــــا الجزيئية ة البيولوجيــــــــــــــــاذ الوراثأست   صبحي السيد حسب النبيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــــــــــــــا سيولوجيـــــــــــــــــــالف قسماذ مساعد بأست   سوزان مصطفي هزا  ـ   د/

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعليــــــــــة الطب بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفسيولوجيـــــــــ قسممدرس ب   داليا فتحي العجميـ   د/ 

 دكتوراه الفسيولوجيا  سارة السيد محمود عبده ط/ـــ 43
 :  الرسالة موضوع

في الفئران المتقدمة في تأثير نظام الكيتون الغذائي وتقييد السعرات الحرارية والصوم المتقطع على وظائف المخ والقلب والكبد 
 العمر .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفسيولوجيـــ قسماذ بأست   محمد حنفي أحمد حسنـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيـ قسماذ بأست  ياء عبد الرازقهشام أحمد ضـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــــــة ــــــالكيمياء الحيوية الطبيـــ قسماذ بأست   ىيمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 

 ــةالمنوفيــــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــــــــــــــــــــا الفسيولوجيـــــــــــــ قسماذ مساعد بأست  يحيي محمد نجيب عبد السالمـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــا الفسيولوجيـــــــــــــ قسممدرس ب   أحمد محمد محمد جعفرـ   د/ 

 دكتوراه الفسيولوجيا بسمة صبحي محمد غنيم ط/ـــ 44
  : الرسالة موضوع

تأثير مضاد األكسدة األستازانثين على معدالت السكر بالدم والوظيفة المعرفية للمخ والحمض النووي في الحصين في الجرذان 
 المصابة بالبول السكري من النو  الثاني .

 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــلوجيــــــــــــــــــــالفسيو  قسماذ بأست   سهير عبد الحميد صالحـ أ.د/ 

 منوفيــــــــــــــــــةال ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفسيولوجيـــــــــ قسماذ ورئيس أست   جرجس صبري يوسف حناـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة العلوم ــــــــــــــــــــــــــا الجزيئية الوراثة البيولوجيـــــــــــــاذ أست   صبحي السيد حسب النبيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــالفسيولوجي قسماذ مساعد بأست   سوزي فايز كامل عويضةـ   د/ 



   81/1/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي الثانية عشر" الجلسة"محضر اجتماع مجلس الكلية 

 

38 

 
 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــا لوجيــــــــــــــــــــــــالفسيو  قسممدرس ب   شيماء عبد الغني مطاو ـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  مازن لطفي محمد عجور ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضوع

 الحقن األسمنتي مع التثبيت القصير عبر العنيقة لكسور الفقرات الصدرية القطنية المنضغطة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــــــــــاب جراحة المخ واألعصــ قسمباذ أست   هيثم البلتاجي عبد القادرـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــةالمنوفيــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــة الجراحة العامــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست   محمود جمال الدين حجاجـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــــــــاب واألعصـــــ جراحة المخ قسممدرس ب    أحمد جبري النجارـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعالطب  بكليــــــــــةـــــــــاب حة المخ واألعصـــــــــــــجرا قسممدرس ب   محمد نبيل المروانيـ   د/ 

 دكتوراه طب الطوار  واإلصابات   نهي أحمد الجندي ط/ـــ 46
 :  الرسالة موضوع

 دقة معامل الصدمة في النتيجة المبداية لمرضي العدوي بكترية بالدم المستخدمون للعقاقير المؤثرة على الدورة الدموية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست  ف عبد الهادي زين الدينأشر ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــة ةـــــــــــــــامعجبكليــــــــــة الطب التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــزة  قسممدرس ب    رباب محمد حبيبـ   د/ 

 ـــــــراشرق كنت بإنجلتـــــــــــــــىستشاري طب الطوارئ واإلصابات بمستشفيات جامعة      ىسالم سالمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعــــــة الطب بكليــــالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    عادل سعد زيدانـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   هند سمير محمد شعبان ط/ـــ 47
 :  الرسالة موضوع

 دراسة عن العالقة بين هشاشة الخاليا الحمراء وهرمون الغدة الجار درقية في المراحل المختلفة لمرض الكلي المزمن .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست   سعيد سيد أحمد خميس.د/ ـ أ

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست   ياسين صالح ياسينـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    هب  السيد قاسمـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب اثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــة الب قسممدرس ب    ثريا أحمد عمرـ   د/ 

 أمراض الباطنة العامة  دكتوراه السيد غنيمي محروس إسماعيل ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

ل الكلي السكري لدي مرضي السكري المصريين من النو  دور الحامض النووي الريبوزي الصغير كعالمة في الكشف عن ىعتال
 الثاني .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست   سعيد سيد أحمد خميسـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست   ح ياسينياسين صالـ   د/ 

 نوفيــــــــــــــــــةالم ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    أحمد راغب توفيقـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    هب  السيد قاسمـ   د/ 

 ــةالمنوفيـ ةـمعجاالطب  بكليةالكيمياء الحيوية الطبية مساعد أستاذ    سالي محمد ىبراهيمـ   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة    دعاء محمد الشامي ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 األيريزين وسماكة البطانة الداخلية والوسطي للشريان السباتي عند مرضي بيتا ثالسيميا البالغين المعتمدين على نقل الدم .
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مقساذ بأست   صبري عبد ن شعيبـ أ.د/ 

 ــــةالمنوفيــــــــــ ةـــــــــــــــجامعـة الطب بكليــــالكيمياء الحيوية الطبية  قسمأستاذ مساعد ب   أشرف عبد الرؤوف داودـ   د/ 

 ـــــــــــريــــــــــــــــــمستشار أمراض الدم وزر  نخا  العظام بمستشفي المعادي العسكـــ   عصام على عبد المحسنـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعلطب بكليــــــــــة اــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــالباطنة العامــــــــــــــــــ قسممدرس ب   محمد أحمد عبد الحافظـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العامــــــــــ قسممدرس ب   على محمد الخوليـ   د/ 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة   د الزويديأسماء إبراهيم محم ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

 سرعة الشفاء بعد الجراحة للمرضي الذين يخضعون الستئصال المثانة الجذري .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــر والعناية المركزة لتخديـــــــــــــــــا قسماذ بأست   عز الدين محمد صالحـ أ.د/ 

 ةالمنوفيـــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب جراحة المسالك البوليـة  قسماذ مساعد بأست   محمد مرزوق عبد نـ   د/ 
 ـةالمنوفيــــــ ةـــــــــــــــجامعب بكليــــــــــة الطالتخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست    أماني سعيد عمارـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـزة مركـــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية ال قسممدرس ب   ىيناس عبد المحسن شاهينـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــزة ــــــــــــــــــــلمركـالتخدير والعناية ا قسممدرس ب   أسماء محمد حمزة صدقيـ   د/ 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  مروة عبد المنعم عبد هللا محمود ط/ـــ 58
 :  الرسالة موضوع

ضلة المستعرضة البطنية تحت الضلع التخدير المسترشد بالموجات فوق الصوتية في غمد العضلة المستقيمة مقارنة بسطح الع
 مقارنة بالعضلة المربعة القطنية في جراحات المرارة بالمنظار .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـر والعناية المركزة تخديـــــــــــــــــــال قسماذ بأست    ممدوح لطفي السيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــجامعبكليــــــــــة الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست    رمحمد ياسر البحاـ   د/ 

 فيــــــــــــةالمنو  ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــزة اية المركـــــــــــــالتخدير والعن قسممدرس ب   صبري ىبراهيم عبد نـ   د/ 

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه    منى فرج محمد سالمة ط/ـــ 50
 :  الرسالة موضوع

 دور نظام اإلفراز من النو  الثالث في العدوي الناتجة عن الزائفة الزنجارية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعـــــــة الطب بكليـــ الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ ورئيس بأست    روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  ا اإلكلينيكيةـــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي قسماذ بأست   أميرة عبد القادر الهنديـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  ا اإلكلينيكيةـــــــــــــــــــالباثولوجي قسمرس بمد    ريم محسن الخوليـ   د/ 

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    أميرة أنور عبد المعطي ط/ـــ 53
 :  الرسالة موضوع

 خطر في مرض السكري من النو  الثاني ومضاعفات  . كعامل TCF7L2 (rs7903146)دراسة تعدد الشكل الجيني لجين 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ ورئيس بأست    روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  ا اإلكلينيكيةــــــــــــــــــــــــالباثولوجي قسممدرس ب   نوران طلعت أبو الخيرـ   د/ 

 ــــــــــةالمنوفيــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــالباطنة العامـــــــــــــــ قسممدرس ب    هب  السيد قاسمـ   د/ 

  األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   رشا أحمد محمد داود ط/ـــ 54
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 :  الرسالة موضوع
 تقييم دور البروتين المرتبط بالريتينول في حاالت الثآليل الجلدية المقاومة .

 المشرفون : 
 المنوفيـة ةــــجامعــة الطب بكليـــ األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  دية والتناسليةـــــــــــــــاألمراض الجل قسمبمدرس    هب  ن سعد الدين خليلـ د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيويــ قسماذ مساعد بأست   ىيمان مسعود عبد الجيدـ د/ 

  األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير مها محمود عبد الغني أبو الخير ط/ـــ 55
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تعدد الشكل الجيني للجرانزيم ب في البهاق الغير قطعي .
 المشرفون : 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  راض الجلدية والتناسليةاألم قسماذ ورئيس أست    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  دية والتناسليةـــــــــــــــــــاألمراض الجل قسمبمدرس     وفاء أحمد شحات ـ د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ـــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيويـ قسماذ مساعد بأست   سالي محمد الحفناويـ د/ 

 األشعة التشخيصية  ماجستير   رامي جمال السيد عياد ط/ـــ 56
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي الحديد في الكبد والبنكرياس بالرنين المغناطيسي في أنيميا البحر المتوسط .
 : المشرفون 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ــــــــــــــــــــةـــــــــــــــاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــ قسماذ بأست    هالة حافظ محمدـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي قسممدرس ب   رحاب محمد حبيبـ   د/ 

 الهستولوجيا  ماجستير  هند زكريا عبد هللا محمود ط/ـــ 57
 :  الرسالة موضوع

دراسة ميكروسكوبية للتأثير الوقائي المحتمل لصمغ النحل )البروبوليس( ضد تأثير كلوريد األلومنيوم الضار على رئة الجرذان 
 ة .البيضاء البالغ
 المشرفون : 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــالهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    مها السيد سليمانـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالهستولوج قسماذ بأست   سامي الحسيني عطيةـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ــــــــــــــــــــــــاالهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   ىيمان شحات  الرغيـ   د/ 

 نوفيـةالم ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب  سهام أحمد محمد عبد العزيزـ   د/ 

 طب المناطق الحارة وصحتها  ماجستير   محمد أبو اليزيد أحمد ط/ـــ 51
 :  الرسالة موضوع

 الدور التنبؤي لنسبة خاليا الدم اللمفاوية ىلى العدلي  ومؤشر التغذية التنبؤى في سرطان الكبد الغير قابل لالستئصال بعد الحقن 
 الشريان بمادة كيميائية .

 
 المشرفون : 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    أيمن محمد اللحلح ـ أ.د/

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ــــــــــــــــةاألمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   مؤمنة سعيد الحاموليـ   د/ 
 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   شيماء عبد الحميد حسانينـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام  وسفمحمد أحمد إبراهيم ي ط/ـــ 52
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 :  الرسالة موضوع
الموجات التصادمية خارج الجسم ضد حقن الكورتيزون لعالج التهاب أوتار منبت العضالت الباسطة للرسغ بالجهة الوحشية 

 للكو 
 المشرفون : 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   أيمن محمد محمود عبيدـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ مساعد بأست   هشام فتحي محمد أحمدـ   د/ 

 المنوفيـة ةـــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسممدرس ب   ح محمد جاد مرعيسامـ   د/ 

  التوليد وأمراض النساءدكتوراه   محمد توفيق عبد الرحمن ط/ـــ 62
 :  الرسالة موضوع

 ج التهاب بطانة الرحم المزمن على نتائج الحقن المجهري في المرضي الذين يعانون من فشل الزر  المتكرر .تأثير عال
 المشرفون : 

 ـــــــــــةالمنوفيـــــــ ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ بأست   سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ بأست   محمد ىسماعيل صبريـ أ.د/ 

 والبحوث  بالمركز اإلسالمي الدولي للدراساتاء التوليد وأمراض النساذ أست    شكري عبد العظيمـ أ.د/ 
 االزهر عةجام السكانية     

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس ب    هيثم أبو على حمزةد/  ـ 
 
 

 : وحدة ضمان الجودة: موضوعات  تاسعا
 1921/21/8/1029الموضوع رقم 

تقريـر أداء عمـل وحـدة ضـمان الجـودة عـن الفتـرة مـن  ــــ عـرض واعتمـاد2:  ـــ بشـأنخطاب أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة عرض 
 ورفعة ىلى مركز ضمان الجودة بالجامعة . 1029مارس حتى يوليو 

 ــ مناقشة معوقات سير العمل وتشكيل المنسقين في األقسام العلمية .1 
 لضمان جودة التعليم والخاص بتجديد اعتماد الكلية . ـ عرض تقرير الهيئة القومية1
 مع زيارة مجالس األقسام العلمية لشرح خطة العمل في الفترة القادمة .ــ االلتزام بقرار مجلس الكلية 4

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

  الكليةعميد                               أمين المجلس                   
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أحماد أحماـد علام جمااا  أ.د/                                                                  حساام ساني البءاال طلعاتأ.د/ 
 الدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


