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 أمانة المجالس واللجان 

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

  21/1/9102الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

يوم  العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي الجلسة الثامنةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  81/1/0282الموافق  األحد

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

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

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

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

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

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

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      لطان محمد سلطانس أ.د/ ـ

 رئيس قسم الهستولوجيا       مها السيد سليمان ـ أ.د/
 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواويد/ أ.ـ 

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     حيريعصام عبد الونيس بـ أ.د/ 

  الجراحة العامة قسمرئيس       حاتم محمود سلطاند/ أ. ـ
 جراحة المخ واألعصابرئيس قسم      عصام الدين جابر صالحـ أ.د/ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق يسرئ      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

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

 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل رئيس     سمر جابر أحمد سليماند/ أ.ـ 
 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ      هيام عبد السميع عياد د/ـ أ.

 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/
   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود

 ةــــــفسيرئيس قسم األمراض العصبية والن     رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
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 الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ بقسم      عادل حسين عبد المعطيـ أ.د/ 
  أستاذ بقسم طب األطفال     ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق

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

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

   بقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ    ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 لنـــــــوويأستاذ بقسم عالج األورام وا     ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق

  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/
   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 

 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 
 قسم الكيمياء الحيويـــةأستاذ ب      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 

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      اح حدادـ أ.د/ أيمن عبد الفت  

 ع ـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      ـ أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش

  والسموم اإلكلينيكيـــــــةأستاذ بقسم الطب الشرعي      عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 
     أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى 

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم
 متفرغ بقسم جراحة العظامأستاذ      بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      شرنوبيمحمد قمر الـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم طب األطفال      ـ أ.د/على محمد الشافعي
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

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

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    د/ رانيا محمد عزمي الشاذليــ  
 ف واألذن والحنجرةأستاذ مساعد سمعيات بقسم األن    ـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل 
  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     ـ  د/ وائل جابر السيد الدماطي

  مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
 قيب أطباء المنوفيـــــــــة  ن      ـ أ.د/ حسين أحمد ندا  

  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ   د/
 * وحضر كل من اإلنابة أ.د/ رئيس القسم :
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  قسم األمراض الصدرية والتدرنب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

 رئيس قسم طب األســـرة أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين  ـ
 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة  ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين   هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم   ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 

 ن :عن الحضور كل متغيب * وقد 
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي  رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة
 ألمراض المتوطنةأستاذ بقسم ا ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر ـ   د/ رفيق فكري برسيم  

   أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي أستاذ بقسم الفسيولوجيا جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 
 اإلكلينيكيـــــــة   أستاذ بقسم الباثولوجيا ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير  أستاذ بقسم الجراحة العامــة  ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني

 

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

 

حا وتمتد حتى نبه سيادته على السادة أعضاء المجلس بااللتزام بموعد بدء الجلسة الساعة العاشرة والنصف صبا **
الحادية عشر بحد أقصي وغير مسموح بالدخول بعد هذا الموعد وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس حتى 

 الحادية عشر صباحا تؤجل الجلسة لموعد أخر يتم تحديده.
 

 . 0282بنشاط الكلية واألقسام العلمية خالل شهر مارس * عرض تقرير 
ة أعضاء المجلس بتقرير عن االجتماعات واللقاءات التي حضرها سيادته خالل الفترة من كما أحاط سيادته السادـــ 

الصحة اإلقليمي بمحافظة المنوفية برئاسة اللواء أركان حرب/ سعيد  متضمنة لقاء مجلس 80/1/0282حتى  88/3/0282
ة وخطوات توفيع بروتوكول تعاون بين كلية عباس محافظ المنوفية وكذلك زيادة وفد كلية الطب العسكري للكلية ونتائج الزيار 

 الطب جامعة المنوفية وكلية الطب العسكري .
وأيضا اجتماع سيادته  مع أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية ووضع خطة عمل الفترة القادمة ولقاء ـــ 

المنظمة بالعمل داخل الكنتروالت واللقاء وضرورة إتباع اللوائح والقوانين  أعضاء الكنتروالت بالكلية ومتابعة سير العمل بها
مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومناقشة أرائهم حول أعمال التطوير داخل الكلية والسماع إلى اقتراحاتهم 

 وغيرها من االجتماعات  واللقاءات الدورية الشهرية .
بالكلية من الطالب الوافدين من دولة فلسطين  الشقيقة سائال  ــــ نعي الطالبة/ آالء جمال أبو ظريفه بالفرقة الثانية

 الموالي عز وجل أن يتغمدها  برحمته ألسرة خالص العزاء وأن يلهم هللا الصبر والسلوان .
ـــ عرض توزيع أدوار القطاع الطولي األوسط بالمبني الخارجي والمخصص لكلية الطب وتوزيع المعامل والمدرجات 

 واستراحات أعضاء هيئة التدريس داخل المبني. وقاعات التدريس
بشأن موافقة الحضور في هذا  2/1/0282ــــ عرض سيادته نتائج االجتماع مع أعضاء هيئة التدريس بتاريخ 

 غلق الباركيج داخل المجمع الطبي وتم عرض األمر على المجلس التخاذ قراره النهائي .استمرار االجتماع 
ستمرار غلق الباركيج بالكلية وذلك حرصا على توفير مسارات للسيارات في حالة حدوث طوارئ القرار: الموافقة على ا

 أو كوارث .
 

أن  تكـون وحـدة جلجامـا كـاميرا كأحـدي الوحـدات  بشـأنــ  رئـيس قسـم عـالأل األورام والطـب النـوويأ.د/  إعادة عرض خطـابــــ 8
ام كافة اإلنشـاءات الهندسـية الالزمـة لتكـون الوحـدة متوافقـة مـع المواصـفات التابعة لقسم عالج األورام والطب النووي وذلك بعد اتم

 القياسية التي تتطلبها هيئة الرقابة اإلشعاعية ومعزولة عن باقي غرف وممرات المستشفي بما يضمن سالمة المرضي والعاملين .
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الطـب وحـدة ضـمن وحـدات قسـم عـالج األورام والطـب ـــ جنشاء وحدة الطب النووي بكلية 1موافقة مجلس الكلية على :  : ـرارـالقــ
 ... يرفع للجامعةـــ العمل علي اإلرشادات الهندسية دون الرجوع لألقسام 2النووي .       

ـ بشـأن تيييـر مسـمي قسـم األشـعة التشخيصـية جلـى قسـم األشـعة التشخيصـية ـــ  إعادة عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األشعة التشخيصية 0
 التصوير الطبي وذلك اسوة بأقسام األشعة بالجامعات األخريوالتداخلية و 

(Radiodiagnosis, Interventional Radiology and Medical Imaging) . 

 الموافقة  ... ويرفع للجامعة: القــــرار 
 

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

 أوال : المصادقات :
 818/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافــق األحــدوالمنعقــدة يــوم  2018/2019 يللعــام الجـامع" ةالســابعالمصــادقة علــى محضــر اجتمــاع مجلــس الكليــة " الجلســة 
 . 822/5/3/2019حتى  517/5/3/2019 والمتضمنة القرارات من  2019/ 10/3
 : ـرارـالقــ

 المصادقة
 811/8/1/9102 الموضوع رقم

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  ى موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكليةالمصادقة عل
 : ـرارـالقــ

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
ــى ترشــيح   ــة عل ــديب/ الطبيبــة* الموافق المــدرس المســاعد بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة  ســارة محمــود صــالح ال

 على نفقة الجامعة . 2019جبريل  2حتى  1دريب الطب المعملي بالقاهرة في الفترة  من ر ورشة عمل وتلحضو 
 كل من : * الموافقة على سفر 

دبي بدولة اإلمارات العربية مدرس السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة بالكلية جلى  أحمد محمود زين العابديند/ ــــ 8
علـى نفقتـ   2019جبريـل  7حتـى  3يات عمليا فـي زراعـة القوقعـة(  فـي الفتـرة  مـن ر ورشة عمل عن )دور السمعلحضو المتحدة 

 الخاصة حيث يوجد ل  دعوة لحضور ورشة العمل .
دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة األســتاذ المســاعد بقســم الفســيولوجيا بالكليــة جلــى  يحــي محمــد نجيــب عبــد الســالمد/ ــــــ 0

على نفقة الجامعة حيث يوجد لـ  بحـث  2019جبريل  6حتى  4ألطفال في الفترة  من ر مؤتمر  كونجرس علوم أعصاب الحضو 
 2/12/2018( بتــاريخ 3052مقبــول بــالمؤتمر وذلــك بــدؤ مــن المــؤتمر الســابق والصــادر بشــأن  قــرار أ.د/ رئــيس  الجامعــة رقــم )

حتـى  13كلينيكيا وجراحيا وبحثيـا فـي الفتـرة مـن والخاص بسفره جلى بوابست بدولة المجر لحضور اللقاء األوروبي للعناية بالقلب ج
 على نفقة الجامعة . 2019مايو  14

مـؤتمر  الر لحضـو  بإيطاليـا مدينـة مـيالنبالكليـة جلـى  العصـبية والنفسـيةبقسـم  المـدرس خالد حاتم معروف عفيفـيد/ ــــ 3
حيـث  الجامعـة لـى نفقـةع 2019 مـايو 24تـى ح 22فـي الفتـرة  مـن  الدولي الخـامس للجمعيـة األوربيـة ألمـراض السـكت  الدماغيـة

 المؤتمر .ب مقبول ل  بحثيوجد 
 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   روحية حسن العدلد/ ــــ أ.1
 األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  داليا محمود حسني أبو العالد/ ــــ   5
علـى  2019مـايو  14حتـى  13ر مؤتمر علم الخليـة والبيولوجيـا الجزيئيـة فـي الفتـرة  مـن لحضو كواالالمبور بماليزيا بالكلية جلى 

 بحث مقبول بالمؤتمر .كل منهم نفقة الجامعة حيث يوجد ل
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 818/8/1/9102 الموضوع رقم
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والمنعقــدة يــوم  2018/2019م الجــامعي " للعــاالخامســة  " الجلســةالدراســات العليــالجنــة جحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
  . 7/3/2019الموافق  الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 818/8/1/9102 الموضوع رقم

" للعــــام الجــــامعي األولــــي  " الجلســــةشــــئون خدمــــة المجتمــــع وتنميــــة البيئــــة لجنــــة جحاطــــة المجلــــس علمــــا بمحضــــر اجتمــــاع 
  . 23/3/2019 الموافق األحدوالمنعقدة يوم  2018/2019
 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 818/8/1/9102 الموضوع رقم

والمنعقــدة يــوم  2018/2019" للعــام الجــامعي  ســةالساد" الجلســة  لجنــة القــيم والمبــاديجحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 26/3/2019الموافق  الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 818/8/1/9102 الموضوع رقم

والمنعقــدة يــوم  2018/2019" للعــام الجــامعي الســابعة  " الجلســةالعالقــات الثقافيــةلجنــة جحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 5/4/2019الموافق  األحد
 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 819/8/1/9102 الموضوع رقم

 األحــدوالمنعقــدة يــوم  2018/2019" للعــام الجــامعي ة بعالســا " الجلســةالمكتبــات لجنــة جحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 5/4/2019الموافق 

 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 880/8/1/9102 الموضوع رقم

والمنعقـدة  2018/2019" للعـام الجـامعي السـابعة" الجلسـة  شـئون التعلـيم والطـالبلجنـة جحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 14/4/2019الموافق  األحديوم 
 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 288/8/1/9102 الموضوع رقم

" للعــــام الجــــامعي ةالسادســـ" الجلســــة  مجلــــس إدارة برنــــامج الطــــب الجراحــــة التكـــامليجحاطـــة المجلــــس علمـــا بمحضــــر اجتمـــاع 
 . 14/4/2019الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  2018/2019

 
 : ـرارـالقــ

 جحاطة المجلس علما
 
 

 : األقسام العلمية: الموضوعات  ثالثا
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

علــى رفــع اســم أ.د/ عمــاد حلمــي  موافقــة مجلــس القســم  ــ بشــأن عــالأل األورام والطــب النــوويرئــيس قســم أ.د/  عــرض خطــاب
ة موسـي األســتاذ بالقسـم  مــن عضـوية مجلــس القسـم لعــدم انتظامـه بحضــور جلسـات المجلــس وتغيـب ســيادته أكثـر مــن ثالثــ

 جلسات وذلك طبقا للوائح .
 : ـرارـالقــ

 .. وتفويض أ.د/عميد الكلية ورفع أسماء أعضاء مجالس األقسام الذين يتييبون عن حضور جلسات مجالس أقسامهم. لموافقــــــــــةا
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 888/8/1/9102 الموضوع رقم

/ إسـالم مصـطفي الطبيـبالمقـدم مـن  مجلـس القسـم علـى الطلـبموافقـة  ـ بشـأن الجراحة العامةقسم عرض خطاب أ.د/ رئيس 
 قيد لدرجة دكتوراه جراحة األوعية الدموية في طب طنطا مع إعطاءه التفرغ الالزم للدراسةموال  المدرس المساعد  بالقسمبرسيم 
 : ـرارـالقــ

 لموافقة ... ويرفع للجامعة  ا
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

درجـات مـن أعمـال السـنة علـى تقيـيم  5قـرار مجلـس القسـم  باحتسـاب عـدد عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الطفيليات ــ بشأن 
حيث أن  يجب أن يتم تقييم الطالب تبعا لمعايير التعليم الطبي التي تـنص علـى وجـوب قيـاس المعـارف والمهـارات سلوك الطالب 

 والسلوك .
 : ـرارـالقــ

 لعودة لقانون تنظيم الجامعات بشأن عقوبات الطالبا
 

 ضوعات أخري  :ا : مورابع
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

قرار المجلـس أن يكـون عـالج الطـالب والعـاملين والمـوظفين وأعضـاء  بشأنـ  أمين المجلس األعلى للجامعات/ أ.د خطابعرض 
جامعـة هيئة التدريس والهيئة المعاونة  في أي مستشفي جامعي على مستوي الجمهورية غير التابعين لها بسعر التكلفـة وتتحمـل ال

عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة هذه التكلفة وؤ يسـري ذلـك علـى مستشـفي  المنتمي جليها الطالب أو العامل أو الموظف أو
 القصر العيني الجديد )الفرنساوي( ومستشفي جامعة عين شمس التخصصي .

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

تجربــة اؤمتحانــات  المعرفيــة الموحــدة لطــالب كليــات الطــب البشــري التــي تــم  ـــ بشــأنمــين المجلــس األعلــى للجامعــات عــرض خطــاب أ.د/ أ
طالب ... مع التأكيد على أهمية تقـديم التجربـة علـى مسـتوي دولـي متميـز  3300كلية وبمشاركة  21على مستوي  5/3/2019تنفيذها يوم 

تطوير اؤمتحانـات اإللكترونيـة بكافـة الجامعـات ، وتطـوير البنيـة التكنولوجيـة بالجامعـات بالتعـاون ، وضرورة دعم هذه التجربة  الناجحة في 
مــع وزارة اؤتصــاؤت ، واإلشـــادة بــدور مركــز الخـــدمات اإللكترونيــة والمعرفيــة بـــالمجلس األعلــي للجامعــات ووحـــدة جدارة المشــروعات بـــوزارة 

ج  الحربـي فـي تنظـيم هـذه اؤمتحانـات وتوجيـ  الشـكر لكـل مـن: السـيد أ.د/ جبـراهيم فتحـي معـوض التعليم العالي والبحث العلمـي ووزارة اإلنتـا
مــدير مركــز الخــدمات اإللكترونيــة والمعرفيــة بــالمجلس اؤعلــي للجامعــات والســيدة أ.د/ نهــي عزمــي مــدير مركــز القيــاس والتقــويم بوحــدة  جدارة 

 ابعة اؤختبارات اإللكترونية .المشروعات بالوزارة وباقي فريق اللجنة الفنية لمت
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 

 خامسا : موضوعات الجودة  :
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

 . 8/1/0282محضر لقاء أ.د/ العميد مع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة يوم عرض 
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

على النحو التالي  2019وحدة ضمان الجودة لشهر جبريل  موضوعاتالموافقة على  بشأنـ  مدير وحدة ضمان الجودةخطاب د/ 
 ـــ تشكيل لجنة المراجعة الداخلية مكونة من:1  :

 مدير مركز ضمان الجودة  أ.د/وفاء زهران     ــ 
 مدير وحدة ضمان الجودة  د/ رانيا عزمى    ــ        

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة   فتحىد/ أميرة ــ 
 منسق معيار التدريس والتعلم   د/نجوى نشأت ــ 
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 منسق معيار ادارة الجودة والتطوير    د/سامح سعد ــ        
 منسق معيار الجهاز اؤدارى   د/  ايناس زهران    ــ        
 ادارة شئون العاملين  مدير   أ/هشام عيش ــ
 خصائي عالقات ثقافيةأ   ا العريفا/دالي ـــ         

 مهارات التوظيف جلى الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة . ـــاؤرشاد اؤكاديمى ـــ جضافة لجنة اإلستبيانات ـــ 2
 يشمل األيام العلمية والمؤتمرات يجيفنت طالبى أو حدث علم يالحصول على موافقة كتابية من وحدة ضمان الجودة للقيام بأـــ 3

خالل أسبوع  يالعلمية والكلية لضمان الحصول على تقرير مفصل بالحدث تحدد بنوده الوحدة ويسلم التقرير ف باألقسامالخاصة 
 من تاريخ .

 .عتماد قرارات مجلس جدارة وحدة ضمان الجودة ـــ ا 4
عضاء هيئة أ تسليم وثائق تميز ... ية(.قسام العلميس والوحدات المختلفة التابعة لألعضاء هيئة التدر أملف التميز )الخاص بـــ 7

مجلس الكلية )عضوية الهيئات  يالتدريس والوحدات المختلفة التابعة لألقسام العلمية جلى وحدة ضمان الجودة إلعتمادها ف
ت العلمية المحلية بورد المجال يعضوية فـــ التميز فى التعليم الطبى  ــــالتميز فى البحث العلمى  ـــــوالدولية  واإلقليميةالمحلية 
 مشروعات الشراكة البحثية والعالجية (. يالتميز ف ــــوالدولية 

عتماد جدول الوثائق المطلوبة من ـــ 6  .سنويبشكل  األكاديميةواإلدارات والقيادات  األقسامعرض وا 
 .عرض وتلقى مقترحات حول تصميم مراسالت ومكاتبات الكلية ـــ 5
 . يط اؤستراتيجى الخاصة بتفعيل اؤيميل اؤكاديمىعرض مذكرة منسق التخطـــ 8
 توزيع نموذج لخطط تنفيذية مصيرة كمقترحات من القيادات اؤكاديمية لتصورات المرحلة القادمة. ــ 9

  : اآلتيةعرض واعتماد شروط التقدم لشيل الوظائف  ــــ10
 مركز تطوير التعليم . مدير )نائب(*
 التقويم.وحدة القياس و  مدير )نائب(*
 .            يالمعمل المركز  مدير )نائب(*
 مدير)نائب( معمل المهارات.*
 . وحدة تكنولوجيا المعلومات مدير) نائب(*
 المجلة العلمية. ( يرئيس تحرير ) رئيس تحرير تنفيذ*
 منسق)نائب( البرنامج المتميز لطب المنوفية.*

 طلوبة فى مدة أسبوعين من غلق بابالن الترشح، وتسلم األوراق المعلى أن يتم تلقى الترشيحات فى مدة أسبوعين من جع
 الترشح، وعقد مقابلة شخصية مع المتقدمين مشَكلة من:

 أ.د/ عميد الكلية ــــ 1  
 أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبــــ 2
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثـــ أ.د/ 3
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئونــــ أ.د/ 4
 أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودةـــ 7
التعليم الطبى ويتم جختيارهم بمعرفة  –الجودة  –عضوين هيئة تدريس من ذوى الخبرة فى اعمال البحث العلمى ـــ 6

 مجلس الكلية .
ختيار ال Check Listويضم المرشح بواسطة ــــــ   ى متوسطمرشح الحاصل على أعلمدرجة من قبل كل عضو فى اللجنة، وا 

 للدرجات.
 ، يتم تعيين عضوا مختارا من قبل اللجنة. وظيفة يوفى حالة عدم التقدم ألــــــ 
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :سادسا
 988/8/1/9102 الموضوع رقم

بقسـم وافقة على قبول اعتذارات أعضاء هيئة التدريس والهيئـة المعاونـة الم ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : اؤمتحانات لوجود أحد أقاربهم أعمال عن اإلشراف واؤشتراك في طب األسرة 
الخامسـة  ؤ منهـا عـن الفرقـةأستاذ ورئيس القسم  عن الفرقة الرابعة والخامسة وسيقوم بـد د/ هالة محمد المصيلحي .ـــ أ1

 د/ نورا عبد الهادي والفرقة الرابعة د/ أمل سالمة .
 عن الفرقة الرابعة ــ د/ نجوي نشأت حجازي3 عن الفرقة السادسة  ــ د/ أمل أحمد سالمة2
 عن الفرقة الخامسة   ــ د/ جهاد فريد7 عن الفرقة األولي ــ د/ أية مصطفي بركات4

 : ـرارـالقــ

على قبول اعتذار السادة أعضاء هيئة التدريس عـن أعمـال اؤمتحانـات لوجـود أقـارب لهـم مـن د الكلية عمي. تفويض أ.د/. الموافقة
 الطلبة .

 108/8/1/9102 الموضوع رقم

الدراسـية ومنسـقي الحـزم للسادة منسقي الفصـول  ةشهري مكافأةصرف ـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
( الخاصة بالمكافآت بالالئحة الداخليـة للبرنـامج األساسـي بنظـام الخمـس سـنوات والسـاعات المعتمـدة 33مادة )...طبقا للالدراسية 

 .2018/2019لبكالوريوس الطب والجراحة 
 : ـرارـالقــ

 لجامعة .ويعرض على مجلس ا( جنية شهريا طول فترة الموديول ... 1000الموافقة على مكافأة قدرها )
 218/8/1/9102 الموضوع رقم

 : الموافقة على عمل ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 ـــ قسم للتعليم الطبي بكلية طب المنوفية .2  ـــ دبلومة مهنية لجودة التعليم الطبي 1  

 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 181/8/1/9102 الموضوع رقم

 المزمـع اإلعـالن عنهـالوظـائف رح تشكيل لجنة للمقابلـة الشخصـية مقت ـــ بشأن شئون التعليم والطالبلمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 وهم :

 ـــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 2    ـــ أ.د/ عميد الكلية 1 
 اسات العليا والبحوث ـــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدر 4 ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة3 

 ( أعضاء حتى يكون العدد فردي .3( أو )1مع مقترح جضافة عدد )
 : ـرارـالقــ

 لموافقة مع جضافة كل من : ا
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام  ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ـ أ.د/ أيمن محمد عبد اليني اللحلح
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءستاذ المساعد بقسم الكيميااأل         حمد عزمي الشاذلي ــ  د/ رانيا م

 881/8/1/9102 الموضوع رقم

علـى تصـويب نتيجـة كـل مـن بنـاء علـى حكـم محكمـة القضـاء  الموافقـةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 :اإلداري بالمنوفية 

 
 م

 
 اسم

 
 المادة

عدد  الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
الدرجات 
 المضافة

درجة 
 المادة

المجموع 
 الكلي 

درجة  التراكمي
 المادة

المجموع 
 الكلي

 التراكمي



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

 

9 

 
 

ســـــعيد أســـــامة ط/  1
 سعيد عبد الواحد

خـــــريج الكليـــــة دور نـــــوفمبر 
2015 

النساء 
 والتوليد
 الجراحة

390 
 جيدجدا
 

1214 
 جيد//

 7720ر7
 جيدجدا

393 
 جيدجدا

 584ر7
 ممتاز

 1224ر7
 جيد//

 7730ر7
جيدجدا 
 مرتبة الشرف

3 
 
 

 584ر7 ممتاز555 الجراحة
 ممتاز

 5ر7

مصــطفي حــازم ط/  2
خــريج الكليــة دور  ســامي
 2015نوفمبر 

النساء 
 والتوليد

433 
 ممتاز

1320 
ممتاز 
 مرتبة الشرف

7893 
ممتاز 
 مرتبة الشرف

 437ر7
 ممتاز

 1322ر7
 تازمم

 7897ر7
ممتاز 
 مرتب  الشرف

 2ر7

أحمـــد مجـــدي عبـــد  3
خــريج الكليــة دور  الجــواد
 2015نوفمبر 

 النساء
 والتوليد

431 
 ممتاز

1290 
 ممتاز

7552 
 ممتاز

 مرتبة الشرف

 437ر7
 ممتاز

 1298ر7
 ممتاز

 7580ر7
ممتاز 
 مرتبة الشرف

 4ر7

 815 الجراحة
 ممتاز

819 
 ممتاز

2 

طب 
 األسرة

42 
 داجيدج

 2 ممتاز 44

محمــــد ســــعد عبــــد  4
 الحميد الفار

خـــــريج الكليـــــة دور نـــــوفمبر 
2015 

 النساء
 والتوليد

434 
 ممتاز

1266 
 ممتاز

7811 
ممتاز  
 مرتبة الشرف

447 
 ممتاز

 1285ر7
 ممتاز

 7832ر7
ممتاز 
 مرتبة الشرف

11 

الجراحة 
 العامة

586 
 ممتاز

 596ر7
 ممتاز

 10ر7

 : ـرارـالقــ

 قة ... ويرفع للجامعة المواف
 181/8/1/9102 الموضوع رقم

قسم الطفيليـات لتشكيل لجنة وضع امتحان الفرقة األولي على  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 0281/0282للعام الجامعي 

 :( blood and lymphatic moduleموديول )ــ 8
 أستاذ ورئيس قسم   أ.د/ وفاء محمد القرشـــ   
 قسم بال المساعدستاذ األ  ـــ   د/ أميرة فتحي عبد العاطي  
 منسق الموديول قسم بال مدرس  ـــ   د/ أماني فوزي عطية  

 :( musculoskeletal moduleموديول )ــــ 0
 أستاذ ورئيس قسم   ـــ أ.د/ وفاء محمد القرش

 قسم بال المساعدستاذ األ  وديع األسود ـــ   د/ بهاء الدين  
 منسق الموديول قسم بال مدرس  ـــ   د/ أماني إبراهيم عمار  

 : ـرارـالقــ

 الموافقة 
 881/8/1/9102 الموضوع رقم

فيليـات قسـم الطلعلى تشكيل لجنة وضع امتحان الفرقة الثالثة  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 0281/0282للعام الجامعي 

 أستاذ ورئيس قسم   ـــ أ.د/ وفاء محمد القرش
 قسم بالستاذ األ  ـــ أ.د/ أميمة كامل الشافعي
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 قسمبال المساعدستاذ األ  ـــ   د/ منال أحمد المليجي  
 قسمبال المساعدستاذ األ  ـــ   د/ أنجي فيكتور نصيف  

 : ـرارـالقــ

 الموافقة 
 881/8/1/9102 الموضوع رقم

السادسـة  وحتـىقواعـد الرأفـة التـي سـتطبق علـي طـالب الفرقـة الثانيـة ــــ بشـأن  لشئون التعليم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 م . 0281/0282للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 881/8/1/9102 الموضوع رقم

الموافقة علـى تحديـد نسـبة السـاعات التدريسـية ل نشـطة الموزعـة فـي ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبكيل الكلية مذكرة أ.د/ و 
 ( على أن تنقسم إلى : 0+  5الخطة الدراسية للحزم الدراسية المختلفة في نظام الخمس سنوات )

مـن السـاعات التدريسـية  %12بة عـن نسـبة ( علـى إال تزيـد النسـTBLــ أنشطة داخل الكلية وتشـمل )توتريـــال ــــ 8 
 .ل نشطة
 .ل نشطة من الساعات التدريسية %02ـــ أنشطة خارأل الكلية وتساوي نسبة 0 

 : ـرارـالقــ

األنشـطة ... ويرفـع مـن سـاعات  %40على أن يوزع بالخطـة الدراسـية السـاعات التدريسـية لألنشـطة الداخليـة وهـي نسـبة الموافقة 
 .   للجامعة

 
 
 881/8/1/9102 موضوع رقمال

قبــول تحويــل الطالــب الفلســطيني/ خليــل رائــف ســفيان  الموافقــة علــىــــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
علـى أن يتحمـل  2018/2019جلى الكلية بالفرقة الثالثة للعام الجامعي الكركي من كلية الطب البشري بجامعة ماربؤرأل بألمانيا 

..اســتكمال إجــراءات التســجيل )حقــوق اإلنســان ـــــ الجــودة ـــــ اللغــة األنجليزيــة ـــــ الحاســب اولــي ( مــن الفرقــة األولــي . المــواد
 واالنتظام في الدراسة وحضور االمتحانات مع النتائج النهائية لحين وصول ملف أوراقة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 

 يئة التدريس:: موضوعات شئون ه  اسابع
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

سـرعة موافـاتهم  بالخطـة  بشـأنــــ  نائـب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـوث ورئـيس لجنـة االحتياجـاتعرض خطاب أ.د/ 
 . 2023/2024حتى العام الجامعي  2019/2020الخمسية اعتبارا من العام الجامعة 

 : ـرارـالقــ

 يؤجل للجلسة القادمة
 808/8/1/9102 وضوع رقمالم

مساعد  قدمين للترقي لدرجة أستاذ وأستاذالمستندات المطلوبة من السادة أعضاء هيئة التدريس المت ـ بشأن أ.د/ عميد الكليةمذكرة 
 وعليها جميع األبحاث المقدمة )عدا المقبولة للنشر( . Google Scholarـ صورة من الحساب الشخصي من 1وهي : 

 الدالة على النشاط داخل الكلية والجامعة مثل المشاركة في أعمال الكنتروؤت والجودة والقوافل الطبية وغيرها .ــ المستندات 2
ـــ يــتم تجميــع األوراق كلهــا مــرة واحــدة وتســلم جلــى مكتــب أ.د/ عميــد الكليــة ومعهــا نمــوذج تقيــيم النشــاط العلمــي الخــاص 3 ـ

 .بالقسم ويعاد استالمها بعد يومين بعد التوقيع 
 ـــ يتم تسجيل األبحاث المقدمة للترقية في قسم البحوث العلمية بالكلية وتسليمهم على اسطوانة أو فالش  .4

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة 
 288/8/1/9102 الموضوع رقم

ن اإلعــالن عــن الوظــائف معيــدين باألقســام األكاديميــة علــى أن يكونــوا مــالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 خريجي كلية الطب جامعة المنوفية على النحو التالي :

 ( معيدين بقسم التشريح7ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الباثولوجيا3ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الكيمياء الحيوية7ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الفسيولوجيا4ــــ عدد ) 
 ( طب صناعات1) ( طب مجتمع1: )( معيدين بقسم الصحة العامة وطب المجتمع 2ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الفارماكولوجيا4ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الطفيليات3ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الميكروبيولوجيا4ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الهستولوجيا3ــــ عدد ) 

 : ـرارـالقــ

 يؤجل للجلسة القادمة
 

 818/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  هيئة التدريسمذكرة شئون 
 المعيدة بقسم التخدير  سهيلة صبري خلف هللا/ الطبيبةـــ 8
 المعيدة بقسم التخدير    / عال أحمد نصرالطبيبةـــ 0
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولهم على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 

 : ـرارـــالق

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المعيدة بقسم الكيمياء الحيوية   / بثينة محمود جودةالطبيبةـــ 8
 المعيدة بقسم الكيمياء الحيوية  / أسماء محمود شكريالطبيبةـــ 0
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولهم على درجة الماجستير من طب المنوفية .شغل وظيفة مدرس مساعد لبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

لشغل لعامة بالكليـة المعيدة بقسم الجراحة ا/ دعاء عبد هللا خليل الطبيبةالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

المعيدة بقسـم الفسـيولوجيا بالكليـة / سمر رشاد السيد عبد الفتاح الطبيبةالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم
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 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية   / مروة محمد خليل يبةالطبــ 8
 المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية / شيماء السيد رمضانالطبيبةــ 0
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولهم على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 مالموضوع رق

المدرس المسـاعد بقسـم الباطنـة / عزة عبد المنصف جمعة أحمد الطبيبةالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس العامة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 
 
 888/8/1/9102 لموضوع رقما

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المدرس بقسم الباثولوجيا  / شرين فتحي محمود الجديدــ 8
 المدرس بقسم الباثولوجيا   / مروة محمد محمد داوددــ 0
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 لموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعةا
 988/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المدرس بقسم عالج األورام والطب النووي    / الشيماء محمود الحنفيدــ 8
 قسم عالج األورام والطب النووي  المدرس ب / محمود عبد الستار الشناويدــ 0
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 808/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المعيد بقسم القلب واألوعية الدموية / أحمد جابر السيد عمارة الطبيبـــ 8
 المعيدة بقسم القلب واألوعية الدموية   / سارة سعد الميهميةالطبيبـــ 0
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولهم على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 رفع للجامعةالموافقة .... وي
 828/8/1/9102 الموضوع رقم

المعيـد بقسـم التخـدير بالكليـة / محمد أحمد عبد الكريم الجنايني الطبيـبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصول  على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 818/8/1/9102 الموضوع رقم

المـــدرس المســـاعد بقســـم / أمـــل محمـــد عبـــد الحميـــد داود الطبيبـــةالموافقـــة علـــى تعيـــين ـــــ بشـــأن  مـــذكرة شـــئون هيئـــة التـــدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس الميكروبيولوجي بالكلية 
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 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

المـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة / حسام حسن عبد الرحيم فـوزي الطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 راه .بذات القسم والكلية نظرا لحصول  على درجة الدكتو لشغل وظيفة مدرس التجميل والحروق بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

المـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة / محمـد عبـد هللا محمـد النحـاس الطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ى درجة الدكتوراه .بذات القسم والكلية نظرا لحصول  عللشغل وظيفة مدرس التجميل والحروق بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة  / أحمـد مختـار القـرش دالموافقة علـى تعيـين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 قرار اللجنة العلمية . بذات القسم والكلية بناء علىلشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب وجراحـة العـين / خالد الغنيمي سيد أحمـد دالموافقة على تعيين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .أستاذ  لشغل وظيفةبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

أسـتاذ مسـاعد تخاطـب بقسـم األنـف واألذن / تامر عبـد السـميع مسـلم دالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .أمراض التخاطب لشغل وظيفة أستاذ والحنجرة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

لتوليــد االمــدرس بقســم  عبــد الحميــد عصــام عبــد الحميــد شــاهين/ دالموافقــة علــى تعيــين ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . بذات القسم والكليةلشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية النساء أمراض و 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 988/8/1/9102 الموضوع رقم

جراحـة القلـب بقسـم المسـاعد تاذ ألسـد/ باسـم علـى حـافظ رجـب ا تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/7/2019عام رابع بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من لمدة والصدر بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 808/8/1/9102 الموضوع رقم

الصـحة بقسـم المسـاعد األسـتاذ حامـد حتحـوت  حنـان محمـد/ د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 . 11/7/2019عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من لمدة العامة وطب المجتمع بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 882/8/1/9102 الموضوع رقم
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طـب األطفـال بقسـم المتفرغ األستاذ محمد ناصر حامد بحبح / أ.د جديد إعارةتالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 29/7/2019اعتبارا من  بماليزيابدون مرتب للعمل  سادسعام لمدة بالكلية 

 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

طــب األطفــال بقســم المســاعد األســتاذ داليــا منيــر الالهــوني / د عــارةتجديــد إالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 28/7/2019بالكلية لمدة عام ثالث بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

الباثولوجيا بقسم المساعد األستاذ رشا إبراهيم محمد نور الدين / د تجديد إعارة الموافقة علىـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/4/2019اإلكلينيكية بالكلية لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

الهسـتولوجيا بالكليـة بقسم المدرس أسامة جمال الدين المليجي / د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  التدريسمذكرة شئون هيئة 
 . 27/4/2019لمدة عام عاشر بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

جراحــة القلــب بقســم المــدرس محمــد جــودة محمــد محمــد عبــد اللطيــف / د النظــر فــي مــنحـ بشــأن  هيئــة التــدريسمــذكرة شــئون 
 .لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيام  بها جعارة والصدر بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

جراحـة القلـب والصـدر بقسـم المـدرس محمد أحمد عبد الواحد الحـاأل علـى / د النظر في منحـ بشأن  ئون هيئة التدريسمذكرة ش
 .بالكلية جعارة  لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيام  بها 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

بالكليـة  التجميـل والحـروقجراحـة بقسـم المـدرس أحمـد عبـد العزيـز تعلـب / د النظـر فـي مـنحـ بشـأن  كرة شئون هيئة التدريسمذ
 .جعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيام  بها 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

جراحـة التجميـل والحـروق بقسـم األسـتاذ أحمـد محمـد محمـد البـارة / أ.د  إعـارةالنظر فـي مـد ـ بشأن  شئون هيئة التدريس مذكرة
 . 1/7/2019بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية والسعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 988/8/1/9102 الموضوع رقم
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د/ وليـد علـى علـي أبـو  23/3/2019حتـى  1/1/2019الفتـرة مـن الموافقة على احتسـاب ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . المدرس بقسم التخدير امتداد لإلجازة الخاصة بدون مرتب وذلك ؤنهاء متعلقات الزوجة بالخارجعمر 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 808/8/1/9102 الموضوع رقم

الفارماكولوجيــا بقســم المــدرس محمــود حامــد العضــيمي / النظــر فــي تغيــر صــفة اإلجــازة دـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
اإلكلينيكيـــة بالكليــــة مــــن مرافقــــة الزوجـــة جلــــى جعــــارة بــــدون مرتـــب للعمــــل بجامعــــة تبــــوك بالمملكـــة العربيــــة والســــعودية اعتبــــارا مــــن 

21/3/2019 . 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 828/8/1/9102 الموضوع رقم

األسـتاذ صـفاء عبـد الفتـاح بـدر / أ.د الموافقة علـى انتـدابـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع
 .2018/2019ام الجامعي وذلك للتدريس بكلية التربية جامعة السادات بواقع يوم واحد أسبوعيا للفصل الدراسي الثاني للعقسم الب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

تجديد التعاقد مع سيادته كمشرف علـى وحـدة الموافقة على ـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم عالأل األورام والطب النووي
 ة .األورام بمستشفي الباجور العام وذلك في غير أوقات العمل الرسمي

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على طلب وظيفة :ـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة
 ( أستاذ مساعد تخاطب 1ـــ عدد)  ( أستاذ تخاطب 1ــــ عدد)

 . بالقسموذلك لحاجة الماسة لوحدة التخاطب 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : : موضوعات العالقات الثقافيةثامنا
 188/8/1/9102 الموضوع رقم

 سفر كل :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
جمعيـة جراحـي مـؤتمر سيفليا بأسبانيا لحضور بالكلية جلى  الجراحة العامةبقسم  المدرس محمود أحمد عيد شاهين/ دـــ 1

 مقبول بالمؤتمر .الجامعة حيث يوجد لسيادت  بحث  على نفقة 2019 يونيو 17حتى  12 من الفترة فيالمناظير األوروبية 
دبـي باإلمـارات العربيـة بالكليـة جلـى  الصحة العامة وطـب المجتمـعالمساعد بقسم  األستاذ زينب عبد العزيز قاسمي/ دـــ 2
علـى  2019يونيـو  18حتـى  15مـن فـي الفتـرة  السنوي الثاني للبكتريا والفيروسات واألمـراض المعديـةر  لحضور المؤتم المتحدة

 المؤتمر .بحث مقبول ب احيث يوجد لسيادته الجامعة نفقة
األستاذ بقسم القلب واألوعية الدموية بالكلية جلى بـاريس بفرنسـا لحضـور المـؤتمر  السـنوي / محمد فهمي النعماني ـــ أ.د3

علــى نفقتــ  الخاصــة حيــث يوجــد لســيادت   2019ســبتمبر  4أغســطس حتــى  31للجمعيــة األوروبيــة ألمــراض القلــب فــي الفتــرة مــن 
 دعوة لحضور المؤتمر .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

 كل من :لس علما بالتقرير المقدم من إحاطة المج ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
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 لحضور المؤتمر  فيينا بالنمسا جلى اهبالكلية وذلك عن سفر  طب وجراحة العينبقسم  المدرسمروة على زكي جالل / دـ 8
 2018 سبتمبر 26حتى  22في الفترة من السنوي الثالث  والستون للجمعية األوروبية لجراحة المياه البيضاء وتصحيح اإلبصار 

 .24/3/2019بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  تلى نفقة الجامعة وقد قامع
 األستاذ المساعد بقسم األمراض الصدرية    ـ د/ سامي سيد أحمد محمد الدحدوح0
 األستاذ المساعد بقسم األمراض الصدرية    ـ د/ جيهان على عبد العال على3

 19حتـى  17 مـن ألمـراض الصـدرية فـي الفتـرةلولي للجمعيـة األوروبيـة وذلك عن سفرهم جلى فرنسا لحضـور المـؤتمر  الـد بالكلية
 . 5/4/2019على نفقة الجامعة وقد قاما بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  2018سبتمبر 

ــومي  1 ــع محمــد بي ــ د/ نهــي ربي بــراغ بجمهويــة التشــيك المــدرس بقســم الكيميــاء الحيويــة بالكليــة وذلــك عــن ســفرها جلــى ـ
على  2019 مارس 2حتى  1في الفترة من التاسع للجمعية األوروبية لجراحى الشبكية والجسم الزجاجي نوي الس لحضور المؤتمر

 .31/3/2019نفقة الجامعة وقد قامت بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

سـمير جمعـه / محمـد الطبيـبالمقـدم مـن  االعتـذارالموافقة على قبـول  ـ بشـأنيا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العل
تكنولوجيــا لحضــور مــؤتمر  جلــى واشــنطن بالوؤيــات المتحــدة األمريكيــة بالكليــة عــن عــدم ســفرهالقلــب واألوعيــة الدمويــة بقســم  المعيــد

لتعـذر الحصـول علـى  وزارة التعلـيم العـالي وذلـكقـة علـى نف 2019مـارس  7حتـى  2في الفترة من   CRT2019األبحاث القلبية 
 . من السفارةتأشيرة ال

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم الجراحـة العامـة / أحمد نبيل فوزي دالموافقة على ترشيح  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
لية للسفر جلى المملكة العربية السعودية فـي مهمـة علميـة شخصـية لمـدة عـام إلجـراء أبحـاث  علـى جراحـات األطفـال المتقدمـة بالك

 بمرتب بالداخل وبدون نفقات بالخارج . 30/6/2020حتى  1/5/2019بجامعة الملك سعود في الفترة من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 888/8/1/9102 الموضوع رقم

د/ أحمــد جــابر التطــاوي  الخاصــةتغييــر جهــة اإليفــاد الموافقــة علــى  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
األستاذ المسـاعد بقسـم الجراحـة العامـة بالكليـة وعضـو المهمـة العلميـة الشخصـية بـ نجلترا مـن جامعـة نوتنجهـام جلـي جامعـة ليسـتر 

 . 83/0/0282ة العلمية الشخصية لسيادته بإنجلترا لمدة عام ثان اعتبارا من ومد المهم ب نجلترا
 : ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة طبقا للوائح والقوانين الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

 دعوة السادة :الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 أستاذ جراحات المناظير بمستشفي جامعة ويسترن ريزرف كليفالند بأمريكا .  ايتان ــ أ.د/ لينا ك8 
 أستاذ جراحات المناظير بمستشفي جامعة راموني كاجال بأسبانيا . ــ أ.د/ جيمي رويز توفار0 

وتنفيذ برنامج الزيارة لحضور المؤتمر السنوي للقسم  2019يونيو  21حتى  19بالكلية في الفترة من لزيارة قسم الجراحة العام 
 . الوارد من القسم دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 098/8/1/9102 الموضوع رقم



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

 

17 

 
 

إبــداء رأي ومقترحــات الكليــة فـي مشــروع مــذكرة التفــاهم بــين جامعــة  ـــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 ة وجامعة جواهر الل نهرو الهندية .المنوفي
 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكليةعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 . تبادل الزيارات العلمية )هيئة التدريس ـــ هيئة المعاونة(ـ 1
 . ججراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركةـ 2
 . ندوات بين البلدينتشجيع حضور المؤتمرات والـ 3
 . جعداد برامج بزيارات المستشفيات الجامعية بين البلدينـ 4
  . تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدينـ 7
 . تبادل المجالت والدوريات والبحوث العلميةـ 6
 . اإلطالع على أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتين ـ 5

 298/8/1/9102 الموضوع رقم

ترشيح الطبيب/ محمود توفيق عبد الـرحمن عبـد الهـادي الموافقة على  ـ بشأنة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكر 
المــدرس المســاعد بقســم طــب وجراحــة العــين بالكليــة للســفر جلــى جامعــة أؤبامــا األمريكيــة مــن خــالل المنحــة المقدمــة لــ  خلــف هللا 

 أو من تاريخ السفر على نفقة الجهة المانحة . 1/8/2019ام قابل للتجديد اعتبارا من للحصول على درجة الدكتوراه لمدة ع
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 189/8/1/9102 الموضوع رقم

ذ األسـتاالموافقة على الطلب المقدم من أ.د/ ليلي محمـود منتصـر  ـ بشأن رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيةأ.د/  عرض خطاب
 بالكلية . 2019أكتوبر  2حتى  1بالقسم على عمل ورشة تدريبية بعنوان : الخاليا الجذعية والطب التجديدي في الفترة من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : : موضوعات البحوث العلمية  تاسعا
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

أ.د/ ليلـي محمـود  المقدم منموافقة مجلس القسم على المشروع  ـ بشأن نيكيةرئيس قسم  الباثولوجيا اإلكليأ.د/  عرض خطاب
 في إطار التعاون العلمي والتنكولوجي بين مصر )وزارة البحث العلمي( والهند  األستاذ المتفرغ بالقسممنتصر 

 . ام الخاليا الجذعية والنانو جلبعنوان : الطبع الحيوي ثالثي األبعاد كمعادل الخاليا كبدية محتوية على أوعية دموية ب ستخد
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

مراجعـة البروتوكــوؤت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث مـذكرة 
 82بروتوكول ماجستير ودكتوراه  وأوصت اللجنـة بتعـديل  13تمت الموافقة على لقـيم بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ وا

 بروتوكول ماجستير ودكتوراه .
 : ـرارـالقــ

 ة ـــــــــــــــــالموافق
 889/8/1/9102 الموضوع رقم

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
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 11 مدرس الباطنة العامة عالء عفت عبد الحميدد/  1
 9 مدرس القلب واألوعية الدموية د/ محمد يحيي عبد الخالق 2
 6 مدرس األمراض الجلدية والتناسلية نهي محمد داود 3
 : ـرارـالقــ

 افقة .... ويرفع للجامعةالمو 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : عاشرا
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

أسـتاذ أحمـد محمـد الـدمرداش / لـواء طبيـب الموافقـة علـى إشـرافـ بشـأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة
 بالقوات المسلحة على وحدة التخاطب بالقسم .مساعد تخاطب 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

 كل من :الموافقة علي قبول اعتذار  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
وذلـك  2019عن دخول امتحان الجـزء الثـاني دكتـوراه أنـف وأذن وحنجـرة دور ابريـل  أيمن زكريا المرسي الخطيب/ ـــ ط1

 لية خاصة .لظروف عائ
المدرس المساعد بقسـم الجراحـة العامـة وعضـو بعثـة اإلشـراف المشـترك عـن دخـول امتحـان محمود ماهر الرهاوي ـــ ط/ 2

 وذلك لظروف لتنفيذ بعثة بالخارج وذلك بناء على طلبة . 2019الجزء الثاني دكتوراه )عملي جراحة عامة(  دور ابريل 
ـــ ط/ 3 خارجــة عــن وذلــك لظــروف  2019دور ابريــل  دبلــوم مكافحــة العــدويحــان عــن دخــول امت شــيماء محمــد صــادقــ
 ارادتها .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

 المقيـدة لدرجـة الـدبلوم نهي أحمد عالء نجـمالطالبة/  جعفاءالموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
مــن حضـور امتحــان بعــض المقــررات الســابق دراســتها فـي دبلــوم طــب األطفــال حيــث أنهــا  2018فـي طــب األطفــال بــدورة أكتــوبر 

 :على أن تتحمل مقررات الجزء الثاني  ء األول في طب األسرةحاصلة علي ماجستير الجز 
كلينيكي في أمراض األطفال وفروعها التخصصية .1   ـــ مقرر علمي وا 

 علمي في طرف التيذية .ـــ مقرر 2 

كلينيكي في أمراض حديثي الوؤدة والمبسترين .3   ـــ مقرر علمي وا 

 ـــ مقرر علمي في الوراثة .4 
 ـــ مقرر اختياري .7 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 998/8/1/9102 الموضوع رقم

 2019/2020للعام الجامعي  %20نظر في زيادة دعم البحوث نسبة ال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 على النحو التالي :

 المصاريف %02دعم البحوث +  المصاريف دعم البحوث الدرجة
 8060ر08 8312ر30 8115ر08 8851ر322 دبلوم

 0230ر55 8612ر322 8615ر552 8151ر322 ماجستير
 3101ر08 3166ر30 3015ر552 0121ر322 دكتوراه

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 900/8/1/9102 الموضوع رقم

علـى النحـو )الرسـالة(  الموافقة علي استكمال الجزء الثالث البحثي عدم  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 التالي :
  2017دور جبريل   لتناسليةدبلوم األمراض الجلدية وا  ـــ ط/ ألفت صالح يوسف على النمر 1 
 2016دور أكتوبر    دبلوم طب وجراحة العين  ـــ ط/ سامح سعد عبد المعاطي فتح هللا2 

 2016دور جبريل    دبلوم طب وجراحة العين    ـــ ط/ مينا عياد جيد 3
رجــة الماجســتير فــي ذات ( علــى : يجــوز لمــن يحصــل علــى درجــة دبلــوم التخصــص بدرجــة جيــد// التقــدم للقيــد لد7وتــنص المــادة )

التخصـص وذلـك خـالل عـامين مــن النجـاح بـالجزء ويـتم التســجيل بعـد سـداد الرسـوم المقـررة وذلــك ؤسـتكمال الجـزء الثالـث البحثــي 
 . )الرسالة(

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 902/8/1/9102 الموضوع رقم

دبلـــوم وماجســـتير ( 103لعـــدد )الموافقـــة علـــى مــد فتـــرة الدراســـة  ـــ بشـــأن مــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  عمر رضا عبد المقصود عبد المقصودـ ط/ 1
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها    محمود محمد صيرةـ ط/ 2
 ماجستير طب األطفال    أحمد عمر عبده الشيخـ ط/ 3
 ماجستير طب األطفال    أسامة محمود على عمرانـ ط/ 4
 ماجستير طب األطفال   محمد موسي حسن الشونيـ ط/ 7
 ماجستير طب األطفال    ريم محمد فتوح شلبيـ ط/ 6
 ماجستير طب األطفال    هب  مليجي محمد شريفـ ط/ 5
 ماجستير طب األطفال    على حسني الدسوقيـ ط/ 8
 ماجستير طب األطفال    محمد جمعة فاضلـ ط/ 9

 ماجستير طب األطفال   أحمد رجب سعفان الشاذليـ ط/ 10
 ماجستير طب األطفال   عماد حمدي السيد حميدةـ ط/ 11
 األطفال ماجستير طب   عبد هللا محمد مصطفي السيسيـ ط/ 12
 ماجستير طب األطفال    هالة فؤاد عزت أحمدـ ط/ 13
 ماجستير طب األطفال   خلود أمين السيد أحمد سالمـ ط/ 14
 ماجستير طب وجراحة العين    جسالم أحمد ماهر حسنـ ط/ 17
 ماجستير طب وجراحة العين    جسالم فكري فايز محمدـ ط/ 16
 اجستير طب وجراحة العينم   هايدي أحمد محمد أبو النويـ ط/ 15
 ماجستير طب وجراحة العين    أسماء محمود جاب هللاـ ط/ 18
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد أحمد سليمان القلشيـ ط/ 19
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    محمد حمدي عبد المجيدـ ط/ 20
 اإلكلينيكية ماجستير الباثولوجيا   عمرو عبد الحميد عبد المحسن ـ ط/ 21
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   سهير عبد المحسن على ونس ـ ط/ 22
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 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية     انشراح عبد الفتاح محمدـ ط/ 23
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   نورهان أنور سعيد فتحي ـ ط/ 24
 مراض الصدرية والتدرنماجستير األ   شيماء على عبد الرحمن شريبة ـ ط/ 27
 ماجستير األشعة التشخيصية   دعاء مشرف عبد السميع ـ ط/ 26
 ماجستير األشعة التشخيصية   هند على عبد العاطي شريف ـ ط/ 25
 ماجستير الجراحة العامة   أسماء سمير السيد عبد الهادي ـ ط/ 28
 ماجستير الجراحة العامة   مؤمن محمد محمد الطوخي ـ ط/ 29
 ماجستير الجراحة العامة  مصطفي عبد العظيم محمد عبد الهاديط/  ـ30
 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  أميرة عبد المؤمن عبد الحليم عثمانـ ط/ 31
 ماجستير جراحة العظام  عبد الستار عبد الحي محمد الجنديـ ط/ 32
 ماجستير جراحة العظام   محمود عطا عبد الفتاح شلبي ـ ط/ 33
 ماجستير جراحة العظام     عمر محمد حسن عبدهـ ط/ 34
 ماجستير جراحة العظام   محمد شحات محمد عبد العال ـ ط/ 37
 ماجستير جراحة العظام   أحمد حمدي عبد العظيم السيد ـ ط/ 36
 ماجستير جراحة العظام    فايز ميخائيل سيداروسـ ط/ مايكل 35
 ماجستير جراحة العظام   عبد الرحمن ممدوح الشافعي ـ ط/ 38
 ماجستير جراحة العظام    حاتم محمد عبد الوهابـ ط/ 39
 ماجستير جراحة العظام   محمود بركات محمد دياب ـ ط/ 40
 ماجستير جراحة العظام   هاني عادل محمد عيد العدلي ـ ط/ 41
 ماجستير جراحة العظام   أحمد محمود فتوح السيد عالم ـ ط/ 42
 ماجستير طب األسرة   لسيد محمد عثمان ججالل اـ ط/ 43
 ماجستير طب األسرة   سمر عبد الرحمن القفاص ـ ط/ 44
 ماجستير عالج األورام والطب النووي   سلمي محمد نصر المنشاوي ـ ط/ 47
 ماجستير طب الحاؤت الحرجة   أحمد أحمد الرفاعي عبد العال ـ ط/ 46
 جستير التوليد وأمراض النساءما   منار مجدي عبد العزيز دراز ـ ط/ 45
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أحمد عبد الناصر جبراهيم كساب ـ ط/ 48
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   جلهام ط  عبد الفتاح عيد ـ ط/ 49
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية     جحسان صالح سرحانـ ط/ 70
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   مان البحراوي رضا النفادي عثـ ط/ 71
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة     أحمد وحيد محمد موسيـ ط/ 72
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   أحمد عبد المنعم على حمزة ـ ط/ 73
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة     محمود أحمد جبراهيمـ ط/ 74
 ماجستير السمعيات   اني سمر محمد عامر الفخر ـ ط/ 77
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   نهي مصطفي محمود الجمل ـ ط/ 76
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   وؤء جالل عبد العزيز مطراوي ـ ط/ 75
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   رباب محمد عبد الفتاح محمد ـ ط/ 78
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    دي سارة وجي  الجنـ ط/ 79
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     آية سعيد على البسيونيـ ط/ 60
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 ماجستير طب وجراحة العين    هب  هللا محمود ط  نداـ ط/ 99
 ماجستير طب وجراحة العين   أريج محمد عبد اللطيفـ ط/ 100
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد محمد رضا محمودـ ط/ 101
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   تيريد أحمد عبد الوهاب/ ـ ط103

 190/8/1/9102 الموضوع رقم

 تخصصات مختلفة . دبلوم( درجة 22لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :تاليعلى النحو ال القيد لهم إلغاءالموافقة على 
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية  عماد أحمد محمود الدسوقي ـ ط/8
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية  سامي محمد إسماعيل مبروك ـ ط/0
 المدة القانونيةلتجاوزا     القلب واألوعية الدموية  أحمد عبد الفتاح محمد القناوي ـ ط/3
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية  محمد أحمد عبد هللا محمد ـ ط/1
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية   خالد جبر محمد جبر ـ ط/5
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية   جالل شعبان محمد الفقي ـ ط/0
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية  أبو الفتوح عبد هللا عبد الباري ط/ـ 6
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية   أحمد عفيفي عبد الحكيم ـ ط/1
 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية   نرمين يحيي على هويدي ـ ط/2

 لتجاوزا المدة القانونية    القلب واألوعية الدموية  مدحت أحمد الجمالمحمد  ـ ط/82
 لم يتقدم لدخول اؤمتحان    القلب واألوعية الدموية  محمود عرفات فهمي ثابت ـ ط/88
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان  األمراض الجلدية والتناسلية   مريم عبد الوهاب امام ـ ط/80
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان  األمراض الجلدية والتناسلية  لمنعممي عبد الحليم عبد ا ـ ط/83
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان  األمراض الجلدية والتناسلية   رشا أحمد رشاد عفيفي ـ ط/81
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية  أماني عبد الحميد عبد المجيد ـ ط/85
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية   نهلة كامل محمود كامل ـ ط/80
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية  سارة عبد السالم عبد الفتاح ـ ط/86
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية  آالء محمد رجائي محمود سالم ـ ط/81
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية  الخطيبدينا محمود مندور  ـ ط/82
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية   مروة سعيد عمر محمد ـ ط/02
 لم تتقدم لدخول اؤمتحان   األمراض الجلدية والتناسلية  داليا السيد إبراهيم محمد حنيفة ـ ط/08
 تييير التخصص    الباثولوجيا اإلكلينيكية   لجزارأية جالل خليل ا ـ ط/00

 890/8/1/9102 الموضوع رقم

( درجـــة ماجســـتير 9لعـــدد )الموافقـــة علـــى تعـــديل لجنـــة اإلشـــراف  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   التالي.. ويرفع للجامعةلهم على النحو  تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  الشيماء السيد يوسف  ـ ط/8

 بقسم الميكروبيولوجيا الطبية بالكلية . مدرس  إضافة د/ أسماء محمد البرلسي  
  دكتوراه األشعة التشخيصية دينا حمدي هاشم أبو العنين ـ ط/0
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 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة( .  برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  
ضافة أ.د/ زينب عبد العزيز على    أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  .  وا 

  دكتوراه األشعة التشخيصية  هديل عبد السالم محمد ـ ط/3
 .أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  

ضافة أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي    أستاذ ورئيس قسم األشعة التشخيصية بالكلية  . وا 
  دكتوراه جراحة العظام  وليد جمعة عبد المولي  ـ ط/1

 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بالكلية  )لسفره بالخارج( .  برفع اسم د/ أسامة جمال أحمد  
ضافة أ.د/ سامح محمد جاد مرعي   مدرس بقسم جراحة العظام بالكلية  .    وا 

  ماجستير جراحة العظام محمود عطا عبد الفتاح شلبي ـ ط/5
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بالكلية  )لسفره بالخارج( .  برفع اسم د/ أسامة جمال أحمد  

  ماجستير األشعة التشخيصية  أميرة محمد البكري ـ ط/0
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة( حمد الوكيل  برفع اسم كل من: أ.د/ عادل م

 مدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )حصول  على أجازة خارج البالد( ــــ د/ سامح مصطفي عزب
ضافة كل من : أ.د/ هالة حافظ محمد  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  .    وا 

 قسم األشعة التشخيصية بالكلية  .ب مدرس طارق فوزي عبد الالـــ د/ 
  ماجستير األشعة التشخيصية سارة عبد الحميد محمد حسن ـ ط/6

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة( برفع اسم كل من: أ.د/ عادل محمد الوكيل  
 خارج البالد(مدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )حصول  على أجازة  صفاء أبو القاسم محمدــــ د/ 

ضافة كل من : د/ محمد شوقي محمد  أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  .    وا 
 بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  . مدرس مها محمود حنفي سالمـــ د/ 

  ماجستير طب وجراحة العين  أريج محمد عبد اللطيف ـ ط/1
 احة العين بالكلية  وذلك عدم توافق موضوع البحث مع تخصص المشرفمدرس بقسم طب وجر برفع اسم د/ أسامة المرسي    

ضافة د/ أحمد بسيوني  مدرس بقسم طب وجراحة العين بالكلية   وا 
 دكتوراه التخدير   نسمة محمود أبو العنين ـ ط/2

 لك لصلة قرابة أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية  وذبرفع اسم أ.د/ خالد موسي محمود أبو العنين    
ضافة أ.د/ أحمد عبد الرؤف متولي  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية    وا 

 190/8/1/9102 الموضوع رقم

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 22لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـقــال

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

 لظروف خاصة   1/10/2018لمدة عام من   ماجستير طب األسرة  / فاطمة أحمد بدوي علوانــ ط8
 لرعاية طفل   1/10/2018لمدة عام من   ماجستير تخاطب  / مها أبو اليزيد الكمشيشيــ ط0
 بأثر رجعي     1/4/2012لمدة عام من  ماجستير طب وجراحة العين  طية مصطفي/ بسمة عــ ط3
 لظروف خاصة   1/4/2018لمدة عام من   ماجستير طب األطفال / شريف سعيد السيد البطاويــ ط1
 بأثر رجعي   1/10/2017لمدة عام من   ماجستير طب األطفال / محمد عبد المنعم محمود زيدــ ط5
 بأثر رجعي   1/4/2016لمدة عام من   ماجستير طب األطفال حمود على عمران/ أسامة مــ ط0
 بأثر رجعي   1/10/2017لمدة عامين من  ماجستير األشعة التشخيصية / محمد إبراهيم محمد الحاللــ ط6
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 لظروف خاصة   1/4/2019لمدة عام من  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   مريم عبد الرحمن على/ ــ ط1
 بأثر رجعي  1/10/2015لمدة عام من  األمراض الجلدية والتنسليةماجستير   دعاء محمد عبد الوارث/ ــ ط2

 لظروف خاصة  1/10/2018لمدة عام من  ماجستير طب الطبيعي والتأهيل / إيمان عبدالمعبود السيسيــ ط82
 بأثر رجعي   1/10/2014من  لمدة عام ماجستير القلب واألوعية الدموية  / محمد محمد سيد أحمدــ ط88
 لظروف عائلية   1/4/2015لمدة عام من  ماجستير القلب واألوعية الدموية / محمد إبراهيم عبد الحميدــ ط80
 لظروف خاصة   1/4/2018لمدة عام من  ماجستير القلب واألوعية الدموية  محمود عبد ربه محمد/ ــ ط83
 بأثر رجعي   1/10/2015لمدة عام من  واألوعية الدموية ماجستير القلب  / ريمون فتحي رياضــ ط81
 لظروف خاصة  1/10/2018دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  لمدة عام من  / رحاب تاأل الدين عبد العزيزــ ط85
 لظروف خاصة   1/10/2018لمدة عام من  دبلوم التوليد وأمراض النساء / منى أحمد محمد محمد حبيبــ ط80
 لظروف خاصة   1/10/2018لمدة عام من   دبلوم جراحة العظام حاتم عبد الغني سليمان /ــ ط86
 لظروف خاصة   1/4/2014لمدة عامين من   دبلوم الجراحة العامة  / إسحق شوقي توفيقــ ط81
 لظروف خاصة   1/10/2018لمدة عام من  دبلوم التوليد وأمراض النساء  / محمد فوزي عبد الواحدــ ط82
 لظروف خاصة   1/4/2019لمدة عام من  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية / أمل صادق محمد القصبيــ ط02
 بأثر رجعي   1/10/2017لمدة عام من  دبلوم األمراض الصدرية والتدرن / حسام صالح مختار الشيميــ ط08
 لظروف خاصة   1/4/2019لمدة عام من   دكتوراه طب األطفال / علياء على فتحي مصطفيــ ط00

 890/8/1/9102 الموضوع رقم

( رســالة 59لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. النشر باقبول وذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 
 أمراض الباطنة العامةدكتوراه    هيثم رضا صدقي بدر ـ ط/8

  اللجنة :
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الباطنة العامةقسم بأستاذ    نبيل عبد الفتاح الكفراويـ أ.د/ 
 الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةبكلية  الباطنة العامةقسم بأستاذ    مصطفي محمد النجارـ أ.د/ 
 ــــــــةـــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباطنة العامةقسم بأستاذ     محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 
 بني سويفبكلية الطب جامعة  الباطنة العامةقسم بأستاذ    خالد السيد الحديديـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   حمد على الخوليعلى م ـ ط/0
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الباطنة العامةقسم بأستاذ   صبري عبد هللا محمد شعيبـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيـة بمعهد الكبد القومي الباطنة العامةقسم بأستاذ     حسن السيد زغلةـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباطنة العامةقسم بأستاذ    جيهاب أحمد عبد العاطيأ.د/  ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الباطنة العامةقسم بأستاذ     عاطف محمد ط ـ أ.د/ 

 ()علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   مصطفي بكري حامد عطا ـ ط/3
  اللجنة :
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الباطنة العامةقسم بأستاذ    نبيل عبد الفتاح الكفراويـ أ.د/ 
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 ــةـــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباطنة العامةقسم بأستاذ     محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 
 ــــــــةـــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباطنة العامةقسم بأستاذ    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 بني سويفبكلية الطب جامعة  الباطنة العامةقسم بأستاذ    خالد السيد الحديديـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 

 التخدير والعناية المركزةاه دكتور  مصطفي سعيد فهيم منصور ـ ط/1
  اللجنة :
 طنطابكلية الطب جامعة  زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ     ياسر محمد عمروـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     أماني سعيد عمار/ د  ـ 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد أحمد عزت محمد ـ ط/5

  اللجنة :
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 الزقازيقبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     رجب عبد السالمـ أ.د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة شيماء محمد وحيد الدين قلمة ـ ط/5
  اللجنة :
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   مجدي أحمد عبد الفتاح لولحـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  ل والحروقجراحة التجميقسم بأستاذ   طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    تامر فخري عبد العزيزد/   ـ 
 الزقازيقبكلية الطب جامعة  التجميل والحروقجراحة قسم بأستاذ     أحمد على خشبةـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   سارة محمود صالح الديب ـ ط/0

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    جيهان كمال السعيدـ أ.د/ 

 المنوفيةطب جامعة بكلية ال الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم مساعد بأستاذ    سهام أحمد خضيرد/   ـ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     مني سالم خليلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     وليد محمد فتحيـ أ.د/ 

 ألول ، الثاني صوت واحد()علي أن يكون ا
 الباثولوجيا دكتوراه  والء جابر عبد الجليل الجندي ـ ط/6

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة الباثولوجيا قسم بأستاذ     أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعةالباثولوجيا قسم بأستاذ    نانسي يوسف أسعدـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة الباثولوجيا قسم بأستاذ   تيريد عبد السميع عبد العزيزـ أ.د/ 

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه  شريف محسن محمد السيد ـ ط/1
  اللجنة :
 عين شمسبكلية الطب جامعة  زةــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    يزمحمد سعيد عبد العز ـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    أشرف مجدي جسكندرد/   ـ 
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 المنوفيةامعة بكلية الطب ج التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 دكتوراه طب الحاالت الحرجة  أحمد محمد كمال زهرة ـ ط/2

  اللجنة :
 رةـــــــــــــــــالقاهبكلية الطب جامعة  زةــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    فوزية محمد أبو الفتوحـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  ية المركزةالتخدير والعناقسم مساعد بأستاذ    نجوي محمد ضحيد/   ـ 
 القاهـــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  زةــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   حسام صالح الدين العشماويـ أ.د/ 

 فيةالمنو بكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     ياسر جبراهيم فتحيد/   ـ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   بسمة فتحي عبد الحميد ـ ط/82
  اللجنة :

 طنطابكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     أحمد سعيد الجباليد/ ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  لعناية المركزةالتخدير واقسم مساعد بأستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    أشرف مجدي جسكندرد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  طارق عزت عبد الفتاح  ـ ط/88
  اللجنة :
 طنطابكلية الطب جامعة  زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية المركالتخدير والعنقسم بأستاذ     ياسر محمد عمروـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 فيةالمنو بكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    أماني سعيد جسماعيلد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   محمد راتب عبد اللطيف ـ ط/80
  اللجنة :
 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومي زةــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    عصام عبد الفتاح محمدـ أ.د/ 

 المنوفيةية الطب جامعة بكل التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    أسامة عبد هللا الشرقاويد/   ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ   عبد العظيم عبد الحميد البكريد/   ـ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة عال حاتم معروف عفيفي ـ ط/83
  اللجنة :
 طنطابكلية الطب جامعة  زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    أحمد على عبد الحميدـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    عبد الرحمن أحمد أحمدد/   ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     ياسر جبراهيم فتحيد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  أحمد عبد الرؤوف أحمد زهره ـ ط/81
  اللجنة :
 طنطابكلية الطب جامعة  زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    أحمد على عبد الحميدـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  والعناية المركزةالتخدير قسم مساعد بأستاذ    أسامة عبد هللا الشرقاويد/   ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    عبد الرحمن أحمد أحمدد/   ـ 

 طب الحاالت الحرجةماجستير  محمد عبد الرازق أبو العزم ـ ط/85
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  دير والعناية المركزةالتخقسم مساعد بأستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي لعناية المركزةالتخدير واقسم مساعد بأستاذ     جيمان سيد جبراهيمد/   ـ 
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 ماجستير طب الحاالت الحرجة أحمد أحمد الرفاعي عبد العال ـ ط/80
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ   نجوي محمد عبد اليني ضحاد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ   عبد العظيم عبد الحميد البكري د/  ـ 
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    عماد كامل رفعت عشم هللاد/   ـ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة  بد هللاكريم جالل ع ـ ط/86
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 نوفيــــــــــــــــــــــــــــــةالمبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ     جيمان سيد جبراهيمد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال عماد حمدي السيد حميدة ـ ط/81
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بكلية الطب طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    محمود طاهر الموجيد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال  إيمان صالح العدوي ـ ط/82
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 ــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     فهيمة محمد حساند/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    سناء يوسف شعباند/ أ. ـ
 

 ماجستير طب األطفال إيمان محمد على الجمال ـ ط/02
  اللجنة :

 ـــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 ةـــالمنوفيبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بمساعد أستاذ    محمود أحمد الحاويد/    ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     محمد أحمد رويشةد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال محمد أمين أحمد الشافعي ـ ط/08
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    محمود طاهر الموجيد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال شيماء محمود عبد الصادق ـ ط/00
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     فهيمة محمد حساند/ أ. ـ
 عين شمسبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    سناء يوسف شعباند/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال  كيرلس سمعان محروس ـ ط/03
  اللجنة :
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةلية الطب جامعة بك طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 ـــــراألزهــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    حسين محمد العسالد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال نسرين محمد محمد قطب ـ ط/01
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 ـــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    حسين جبراهيم العسالد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال سعيد صبحي سعيد إسماعيل ـ ط/05
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     مها عاطف توفيقد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     فهيمة محمد حساند/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    حامد محمد الشرقاويد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال د عبد المنعم محمودمحم ـ ط/00
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/    ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    محمد الشرقاويحامد د/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال  فرأل سعد إبراهيم سعد ـ ط/06
  اللجنة :

 ــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    محمود أحمد الحاويد/    ـ
 بنهـــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    أكرم الشافعي الصادقد/    ـ

 ماجستير طب األطفال أسامة طارق عبد الفتاح ـ ط/01
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     أحمد أنور خطاب د/أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    وفاء مصطفي أبو الفتوحد/    ـ
 وفيــــــــــــــــــــــــــــــةالمنبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيةد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال إسراء عادل محمد الشافعي ـ ط/02

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    محمد الشافعي علىد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    نجوان يسري صالحد/    ـ
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    المآليف عبد الحكيم عد/    ـ

 ماجستير طب األطفال  منار عيد عبد الحميد ـ ط/32
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
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 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    نبيسامح عبد هللا عبد الد/    ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    حامد محمد الشرقاويد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال هبة سليمان عبد الهادي ـ ط/38
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    فعيعلى محمد الشاد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    محمود أحمد الحاويد/    ـ
 ـــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     محمد أحمد رويشةد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال سارة خيرت على مصطفي ـ ط/30
  اللجنة :

 ــةـــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم ورئيس أستاذ    الجنديمحمد  فاديد/ أ. ـ
 ـــةالمنوفيــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    وفاء مصطفي أبو الفتوحد/    ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    محمد رمضان الشنشوريد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال أسامة محمود على عمران ـ ط/33
  اللجنة :

 ــــــــــــةـــــــــــــــــالمنوفيـــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    محمود أحمد الحاويد/    ـ
 بنهـــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    أكرم الشافعي الصادقد/    ـ

 وجراحة العينماجستير طب  إسراء يوسف محمد طيره ـ ط/31
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم بأستاذ     صابر حامد السيدد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ    أسماء محمد جبراهيمد/    ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم مساعد ب أستاذ    أمين فيصل اللقوةد/    ـ
 بنهـــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ    أيسر عبد الحميد فايدد/    ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين  إسالم أحمد ماهر حسن ـ ط/35
  للجنة :ا
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم بأستاذ    هدي محمد كامل السبكيد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     فريد محمد وجديد/    ـ
 المنصــــــــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  حة العينطب وجراقسم بأستاذ    جيمان محمد الحفنيد/ أ. ـ

 ماجستير طب وجراحة العين  وليد محمد عبد العزيز ـ ط/30
  اللجنة :

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم بأستاذ    محمد السعدني غرابةد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     فريد محمد وجديد/    ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     أمين فيصل اللقوةد/    ـ

 ماجستير طب وجراحة العين إبراهيم جمال الدين إبراهيم ـ ط/36
  اللجنة :

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم ورئيس أستاذ   الرحمن السباعي سرحانعبد د/ أ. ـ
 بنهـــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم ورئيس أستاذ     أشرف الشايبد/ أ. ـ
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 وفيــــــــــــــــــــــــــــــةالمنبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العينقسم بأستاذ    هدي محمد كامل السبكيد/ أ. ـ
 القلب واألوعية الدمويةأمراض ماجستير  إحسان صالح سليمان سرحان ـ ط/31

  اللجنة :
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عبد هللا مصطفي كمالد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  ة الدمويةالقلب واألوعيقسم بأستاذ    سعيد شلبي منتصرد/ أ. ـ
 يـــــــــــــــــــــــــــبمعهد القلب القوم القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     محمد أسامةد/ أ. ـ

 القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض  تامر عبد النبي عزب زكي ـ ط/32
  اللجنة :

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدموية قسمبأستاذ     هالة محفوظ بدراند/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    محمود على سليماند/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــا القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     أيمن محمد السعيدد/ أ. ـ

 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض  عبد المرضي محمد سعيد ـ ط/12
  اللجنة :

 المنوفيــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    وؤء فريد عبد العزيزد/ أ. ـ
 ـةالمنوفيــــبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ     محمود كامل أحمدد/    ـ
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــا ةــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدمويقسم بأستاذ     أيمن محمد السعيدد/ أ. ـ

 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض   عبد الفتاح محمد خليفة ـ ط/18
  اللجنة :

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  ية الدمويةالقلب واألوعقسم بأستاذ     هالة محفوظ بدراند/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    محمود على سليماند/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة القاهــــرة القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عمرو السيد الحديديد/ أ. ـ

 القلب واألوعية الدمويةير أمراض ماجست  محمد محمد سيد أحمد ـ ط/10
  اللجنة :

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     هالة محفوظ بدراند/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    سعيد شلبي منتصرد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــا القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    مجدي محمد المصريد/ أ. ـ

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد صبري سعداوي ـ ط/13
  اللجنة :

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    أيمن أحمد البتانونيد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    يبيحيي محمد الخطد/    ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامقسم بأستاذ    أحمد حسني جبراهيمد/ أ. ـ
 طنطــــــــــــــــاامعة بكلية الطب ج الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    أحمد محمد جسماعيلد/    ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير الجراحة العامة محمد محمد محمد بلبوش ـ ط/11

  اللجنة :
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    أيمن أحمد البتانونيد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    ي عمارمحمد صبر د/    ـ
 طنطــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     حمدي عبد الهاديد/ أ. ـ
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 ماجستير الجراحة العامة عبد الرحمن حسن مصيلحي ـ ط/15
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    أحمد صبري الجمالد/    ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    محمود جمال الدين حجاجد/    ـ
 المنوفيـــــةجامعة  بمعهد الكبد القومي الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    مة حجازي عبد السالمأساد/    ـ

 ماجستير الجراحة العامة أسماء محمد يسري الحنطور ـ ط/10
  اللجنة :

 المنوفيـــــةمعة بكلية الطب جا الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    أحمد فرج أحمد القاصدد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    عاصم مصطفي فايدد/    ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   سليمان عبد الرحمن الشخصد/ أ. ـ

 استشاري الجراحة العامة والمناظير باألكاديمية الطبية العسكرية   انسليمان محمد سليم/ ـ لواء أ.د
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير الجراحة العامة مؤمن محمد محمد الطوخي ـ ط/16
  اللجنة :

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   سليمان عبد الرحمن الشخصد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    محمد صبري عمارد/    ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ    عاصم فايد مصطفيد/    ـ

 العامة والمناظير باألكاديمية الطبية العسكريةاستشاري الجراحة    سليمان محمد سليمان/ ـ لواء أ.د
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 
 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   نورا نظمي نصر الدين ـ ط/11
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد المنعم شعيبد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 ــــــــابنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    فاطمة محمد العيسويد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  دعاء محمد عبد الوارث  ـ ط/12
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     سيد شعبان هويديد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  إيمان جمال الشربيني طه ـ ط/52
  :اللجنة 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 عين شمـــــــــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     مهيرة حمدي السيدد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
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 األمراض الجلدية والتناسليةستير ماج  مروة سمير محمد كحلة ـ ط/58
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    حمد عبد الواحد جابرمد/ أ. ـ
 ابنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    فاطمة محمد العيسويد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  منار مجدي عبد العزيز ـ ط/50

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم بأستاذ    مدحت عصام الدين حلميد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  وأمراض النساءالتوليد قسم بأستاذ     محمد جبراهيم خليلد/ أ. ـ
 القاهــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم بأستاذ     صالح سندد/ أ. ـ

 ماجستير التوليد وأمراض النساء أحمد حمدي بدر حشيش ـ ط/53
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  توليد وأمراض النساءالقسم مساعد بأستاذ    مهني محمود عبد الستارد/  ـ
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم مساعد بأستاذ     محمد عبد هللا رزقد/  ـ
 ـةالمنوفيــــــــــبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم مساعد بأستاذ     عالء مسعود جمع د/  ـ
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم بأستاذ    عصمت حمدي أبو زيدد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء أحمد عبد الناصر إبراهيم  ـ ط/51
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع التوليد وأمراض النساءقسم بأستاذ    يد عبد العاطي صالحسعد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم مساعد بأستاذ    عالء فتح هللا الحلبيد/    ـ
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم مساعد بتاذ أس   نهاد محمود حسنيد/    ـ
 القاهــــــــــــــرةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع التوليد وأمراض النساءقسم بأستاذ    محمد جسماعيل البكلد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض الباطنة العامة كمال سعد عبد النبي محمد  ـ ط/55

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ     أشرف غريب ضلعد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ    السيد جبراهيم الشايبد/    ـ
 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بمعهد الكبد القومي الباطنة العامةقسم بأستاذ    جمال أحمد عبد الخالقد/ أ. ـ

 المناطق الحارة وصحتها ماجستير طب   هبة جميل عبد الفتاح ـ ط/50
  اللجنة :

 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض المتوطنةقسم ورئيس أستاذ    عاطف أبو السعود علىد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض المتوطنةقسم مساعد بأستاذ    حسام الدين مصطفي سليمد/    ـ
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــقة ــــبكلية الطب جامع األمراض المتوطنةقسم بأستاذ    مالنهلة السيد جمام الجد/    ـ
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 األشعة التشخيصيةماجستير  محمد إبراهيم محمد الحالل  ـ ط/56
  اللجنة :

 ــــــةالمنوفيــــــــــــــة ــــبكلية الطب جامع األشعة التشخيصيةقسم بأستاذ    السيد المكاوي السيدد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع األشعة التشخيصيةقسم بأستاذ    محمد عبد العزيز معاليد/ أ. ـ
 طنطاة ــــبكلية الطب جامع األشعة التشخيصيةقسم مساعد بأستاذ     محمد أحمد يوسفد/    ـ

 ك البوليةجراحة المسالماجستير  أحمد محمد سعيد الزقزوقي  ـ ط/51
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع جراحة المسالك البوليةقسم بأستاذ    فاطمة أحمد الصرفيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع جراحة المسالك البوليةقسم بأستاذ    عبد العليم محمد الدرعيد/ أ. ـ
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ــــبكلية الطب جامع جراحة المسالك البوليةقسم بأستاذ    محمود حتحوت بدويد/ أ. ـ

 دكتوراه األمراض العصبية والطب النفسي   مني صبري الخولي ـ ط/52
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةة ــــطب جامعبكلية ال األمراض العصبية والنفسيةقسم ورئيس أستاذ     رشا على القبانيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم مساعد بأستاذ    أكثم جسماعيل اؤمامد/    ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــــــــــــة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم بأستاذ     عبد الناصر مرادد/ أ. ـ

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير  عمرو عبد الحميد القرشي ـ ط/02
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    جيهان كمال السعيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم مساعد بأستاذ    داليا حسني أبو العالد/   ـ 
 بمعهد البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    أمل عبد الفتاح كاملـ أ.د/ 

 
 ير أمراض الباطنة العامةماجست محمد جمال فؤاد الناظر  ـ ط/08

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ    حسن عبد الهادي أحمدد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعبكلي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ    محمود محمد عبد العزيزد/    ـ
 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   عبد الناصر عبد العاطي جادد/    ـ
 الزقازيقة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامقسم بأستاذ    محمد محمد صقر عبد هللاد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   غادة حمدي عقل زيد ـ ط/00

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــكلية الطب جامعب الباطنة العامةقسم بأستاذ    صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ     أحمد راغب توفيقد/    ـ
 الزقازيقة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ب أستاذ    أيمن فتحي عرف د/ أ. ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد عباس فتح هللا ـ ط/03
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ    سناء سيد حافظ جزاريند/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ    صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 الزقازيقة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     ف أيمن فتحي عر د/ أ. ـ
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 أمراض الباطنة العامة دكتوراه  صبري عامر الصليحمحمد  ـ ط/01
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــالطب جامع بكلية الباطنة العامةقسم بأستاذ    حسن عبد الهادي أحمدد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ    سعيد سيد أحمد خميسد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ   عالء الدين عبد السالم داودد/ أ. ـ
 الزقازيقة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامع طببكلية ال الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    السيد أحمد حسن النحالد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال أحمد جمال سرور محمد ـ ط/05

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     حمد أنور خطابأد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال سارة أحمد عبد السالم نجم ـ ط/00
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالد/ أ. ـ
 ــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     مها عاطف توفيقد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيةد/ أ. ـ

 ()علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد
 
 

 ماجستير طب األطفال  رحاب قنصوه أبو الفتوح ـ ط/06
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم مساعد بأستاذ    نجالء فتحي برسيمد/    ـ
 المنوفيــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيةد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها د على أيمن عبد المبدي أحم ـ ط/01

  اللجنة :
 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمد عالء الدين نوحد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض المتوطنةقسم مساعد بأستاذ    حسام جبراهيم محمدد/ أ. ـ
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــقة ــــبكلية الطب جامع األمراض المتوطنةقسم بأستاذ     راشد محمد حسند/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  مي أحمد عبد الحميد المليجي ـ ط/02
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  والتناسلية األمراض الجلديةقسم بأستاذ    عبد هللا محمد عطيةد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةة ــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاد/ أ. ـ
 طنطــــــــــابكلية الطب جامعة  سليةاألمراض الجلدية والتناقسم بمساعد أستاذ     نعيم محمد داودد/    ـ
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 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   سارة متولي أبو السعود ـ ط/62
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    عبد هللا محمد عطيةد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   دسارة نبيل حنفي محمو  ـ ط/68
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 منوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ. ـ
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   سوسن سامي عالم ـ ط/60
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     بسمة مراد علىد/ أ. ـ

 ماجستير جراحة العظام هشام ربيع بدوي الصعيدي ـ ط/63
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامقسم بأستاذ     حسان أحمد نعينعد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة العظــــــــــــــامقسم مساعد بأستاذ    عمرو صابر السيدد/    ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهبكلية الطب جامعة  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامقسم بأستاذ    محمد جمال اؤشهبد/ أ. ـ
 

 دكتوراه األمراض العصبية     أحمد نبيل منير ـ ط/61
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم ورئيس أستاذ     رشا على القبانيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسية قسممساعد بأستاذ    أكثم جسماعيل اؤمامد/ أ. ـ
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم بأستاذ     رزق محمد خضيرد/ أ. ـ

  العامة وطب المجتمعالصحة  ماجستير   أسماء يحيي عبد هللا ـ ط/65
  اللجنة :

 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع الصحة العامة وطب المجتمعقسم ورئيس أستاذ    أميمة أبو الفتح محمدد/ أ. ـ
 المنوفيــةة ــــبكلية الطب جامع الصحة العامة وطب المجتمعقسم مساعد بأستاذ     ياسر عطا غنيمد/    ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــبكلية الطب جامع جراحة المسالك البوليةقسم بأستاذ    الدينأحمد أحمد جمال د/ أ. ـ
 طنطاة ــــبكلية الطب جامع الصحة العامة وطب المجتمعقسم ورئيس أستاذ   نهال صالح الدين عبد الحيد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
  األسرةطب ماجستير   رانيا إسماعيل أحمد موسي ـ ط/60

  اللجنة :
 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةقسم ورئيس أستاذ    هالة محمد المصيلحيد/ أ. ـ
 طنطــــــــــــاة ــــبكلية الطب جامع الصحة العامة وطب المجتمعقسم بأستاذ     جبراهيم على كباشد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةة ــــبكلية الطب جامع الصحة العامة وطب المجتمعقسم بأستاذ    صفاء عبد الفتاح بدرد/ أ. ـ
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 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  رباب محمد عبد الفتاح محمد ـ ط/66
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  مراض الجلدية والتناسليةاألقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ةاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ. ـ
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    شيرين حسني أحمدد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   لعزيزأحمد زكي عبد ا ـ ط/61

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباطنة العامةقسم بأستاذ    محمود عبد العزيز قورةد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة ـــبكلية الطب جامع لعامةالباطنة اقسم مساعد بأستاذ    ياسين صالح ياسيند/    ـ
 طنطــــــــــاة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     كمال أحمد عكاشةد/ أ. ـ

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي ان إسراء السيد أنس رشو  ـ ط/62
  اللجنة :

 المنوفيـةة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم بأستاذ    لمياء جمال الدين الحمراود/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيد/ أ. ـ
 المنوفيـةة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم بأستاذ    أيمن عبد الفتاح حدادد/ أ. ـ
 طنطــــــــــاة ــــبكلية الطب جامع األمراض العصبية والنفسيةقسم بأستاذ    عادل عبد الكريم بدويد/ أ. ـ

 890/8/1/9102 الموضوع رقم

 ( طالــب وطالبــة53) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 ماجستير طب األطفال  يس محمد الحفناويوسام خم ط/ـــ 8

 : الرسالة موضوع
 بسم القلب والعوامل المحتملة المساهمة في حدوث ذلك لدي مرضي اليسيل الكلوي من األطفال STأنماط التيير بقطعة 

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   ـ   د/ هب  هللا محمد ناصر بحبح

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ممدوح الحسيني        إسراء ط/ـــ 0
 : الرسالة موضوع

 فيما بعد العالج باألدوية المضادة للفيروسات(ىاؤلتهاب الكبدي الفيروسي )ب(الخفي بين مرضي اؤلتهاب الفيروسي )س
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــة العامـــــــــــــــــــــةالباطنــــــــــــ قسمورئيس اذ أست   عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

 ــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــ جامعةبكليـــــــــــة الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست  ـ   د/ عبد الناصر عبد العاطي جاد هللا

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب الميكروبيولوجي الطبية والمناعة  قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ مبروك محمد غنيم

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  وليد يحيي عبد الحليم بعلط       ط/ـــ 3
 : الرسالة موضوع

 دة في حالة اؤنفجار المبكر لجيب المياهاألوكسيتوسين مقابل الميزوبروستول تحت اللسان في تحريض الوؤ
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 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ بأست   ـ أ.د/ ناصر كمال عبد العال

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب وليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الت قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد محمد جبراهيم خليل

 ــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس ب   ـ   د/ عبد الحسيب صالح سعد

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  علياء علي محمد فايد       ط/ـــ 1
 : الرسالة موضوع

 اؤستخدام الوقائي لعقار حمض الترانيكساميك في تقليل نسبة فقدان الدم أثناء ججراء الوؤدة القيصرية اؤختيارية 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب لتوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ا قسماذ بأست   ـ أ.د/ سيد عبد المنعم محمود

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــاء  قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ رجب محمد داوود

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس ب    يرة احمد فتحيـ   د/ أم

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  إسراء محمد إبراهيم الشيمي      ط/ـــ 5
 : الرسالة موضوع

 ن والبروجيستيرون في عالج الوؤدة المبكرة وتأثيرهم علي الدورة الدموية في األم والجنين النيفيديبي النيفيديبين مقابل
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ بأست    ـ أ.د/ محمد عادل السيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــاء  قسماذ مساعد بأست   د/ عالء مسعود عبد الجيد ـ  

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــ جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس ب    ـ   د/ أميرة احمد فتحي
 
 

 ماجستير جراحة العظام         بسام محمود ممتاز ط/ـــ 0
 : الرسالة موضوع

 تقييم التثبيت بشريحة خلفية لتفكك حلقة الحوض
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــام جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمود محمد هدهود

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ عمرو صابر السيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب   وديـ   د/ عماد عيد العجر 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هند عبد هللا عبد الوهاب حسين  ط/ـــ 6
 : الرسالة موضوع
 لجيني للكالبروتكتين في مرضي الصدفية الشائعةالتعدد ا

 المشرفون :
 ــــــــــــةـــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

 المنوفيـــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ة والمناعة الميكروبيولوجي الطبياذ مساعد أست    ـ   د/ عزة زغلول لبيب

 ماجستير طب وجراحة العين     أماني مختار سعيد البنا ط/ـــ 1
 : الرسالة موضوع

 تقييم دور عقار الفيينوفايبرات في الحد من سمك البقعة المركزية في مرضي ارتشاح البقعة المركزية نتيجة مرض السكري
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيـــن  قسماذ مساعد بأست    / معتز فايز الصاويـ د
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب    ـ د/ أحمد جبراهيم بسيوني

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ د/ شيماء كمال الدوين زوين

 العين ماجستير طب وجراحة  نيرمين محمد عبد الوهاب أحمد عبد هللا ط/ـــ 2
 : الرسالة موضوع

 تأثير العمر والجنس واألخطاء اؤنكسارية علي سمك القرنية المركزي المقاس بالبنتاكام
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيـــن  قسماذ مساعد بأست    أمين فيصل اللقوةـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب     مروة علي زكي ـ د/

 دكتوراه األمراض الجلدية والتناسلية   رامي مجدي عبد الستار قطب  ط/ـــ 82
 : الرسالة موضوع

 ونظائره )الفا وبيتا( في دم مرضي البهاق 32نترليوكن اإلظهار الجيني إل
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

 ةيــــــــــالمنوف جامعةبكلية الطب لحيوية والبيولوجيا الجزئية امدرس بقسم الكيمياء    ـ   د/ شيماء الشافعي سليمان
 دكتوراه طب األطفال  أحمد مصطفي بكر الهواري ط/ـــ 88

 : الرسالة موضوع
 ( في األطفال المتعافين من السرطان C/786ألكسيد النيتريك البطاني )األشكال المتعددة للجين المكون لإلنزيم المصنع 

 المشرفون :
 ةــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   فريدة حسين الرشيديد/ ـ أ.

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــال طب األطفـــــــــــــــــــــ قسمأستاذ مساعد  ب   ـ   د/ محمود أحمد الحاوي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األشعة التشخيصية   قسمأستاذ مساعد  ب   ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال طب  قسممدرس ب   ـ   د/ باسم عبد الفتاح الجزار

 وفيـــــــــــــــــــــــــــــةالمن ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسممدرس ب   ـ   د/ سالي محمد الحفناوي

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  ريمون صالح عدلي عبد هللا ط/ـــ 80
 : الرسالة موضوع

 ية بالقسطرة القلبية لتمدد الشريان التاجي وعالقتها ب نزيم البروتين المعدني في الدم الخصائص اإلكلينيكية والتصوير 
 المشرفون :

 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية قسمورئيس اذ أست   فريد عبد العزيزوؤء ـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمزميل ب   ـ   د/ وسام الدين حداد الشافعي

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالأل األلم  أسامة زين العابدين طلبه ط/ـــ 83
 : الرسالة موضوع

قياس مدي التأثير علي األم والجنين أثناء وبعد العملية الجراحية عند استخدام عقار النالبوفين مقارنة بعقار اؤدينوزين كمساعد 
 خدير النصفي لحاؤت الوؤدة القيصرية لعقار البيوبيفاكين للحقن النخاعي في الت

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ بأست   ـ أ.د/ أحمد عبد الرازق حسن

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب لتخدير والعناية المركزة ا قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمد ياسر جبراهيم البحار

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب التخديــــــــــــــــــــــــــــر والعناية المركزة  قسممدرس ب    ـ   د/ رباب محمد حبيب

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالأل األلم عبد هللا عيسيمني السعيد مسعود  ط/ـــ 81
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 : الرسالة موضوع
 تامين الوريدي علي الحد من العدوي في مرضي الحروق في وحدة العناية المركزةتقييم تأثير الجلو 

 المشرفون :
 ةـــالمنوفيــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسمورئيس اذ أست    حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست    الهام محمد الفقيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب ـــر والعناية المركزة التخديـــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب  عالء الدين عبد السميع عيادـ   د/ 

 دكتوراه جراحة األنف واألذن والحنجرة سهير رضا محمد علي أبو شادي ط/ـــ 85
 : الرسالة موضوع

 في زراعة القوقعةتقييم جيب العصب السابع باستخدام التصوير اإلشعاعي مقارنة بالقياسات أثناء التدخل الجراحي 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد هشام علي حمد
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األشعة التشخيصية   قسمأستاذ مساعد  ب   ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكليـــــة الطب ــــــــــــــرة األنف واألذن والحنجــــ قسممدرس  ب   ـ   د/ أشرف علي الدمرداش

 دكتوراه الجراحة العامة   حمادة أحمد صابر فايد ط/ـــ 80
 : الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بين عملية تكميم المعدة وتوصيل الجزء األخير من األمعاء الدقيقة بالمعدة بعد تكميمها
 فون :المشر 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست  ـ أ.د/ أشرف عبد الهادي زين الدين

 باألكاديميـــــــــــــــة الطبيــــــــــــــة العسكريــــــــــــــــةــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة الجراحــــــــــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ سليمان محمد سليمان

 ـــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحــــــــــــــة العامــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محرم عبد السميع محمد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحـــــــــة العامــــــــــــة  قسممدرس مساعد ب   ـ   د/ محمد عبد الجليل البلشي

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق    هشام طه أحمد ط/ـــ 86
 : الرسالة موضوع

 سة نتائج استخدام طريقة اؤقتطاف لزراعة الشعر مع أو بدون البالزما غنية الصفائحدرا
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحــــــــــــــــة التجميل والحروق  قسماذ بأست    ـ أ.د/ داليا مفرح السقا

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحــــــــــــة التجميل والحروق  قسممدرس ب    ـ   د/ مدحت سامي علي

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   مصطفي محمد العسال ط/ـــ 81
 : الرسالة موضوع

 تقييم وضع ممددات األنسجة بواسطة المنظار لعالج حاؤت صلع الحروق
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحــــــــــــــــة التجميل والحروق  قسماذ بأست    ـ أ.د/ داليا مفرح السقا

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحــــــــــــة التجميل والحروق  قسممدرس ب    ـ   د/ مدحت سامي علي

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق عمرو عاطف محمد عبد الوهاب ط/ـــ 82
 : الرسالة موضوع

التييرات البيوكيميائية والمناعية واستجابات الخاليا اللمفاوية بالجسم بعد زراعة حشوات السيليكون الملساء أو المحببة األسطح 
 بالثدي
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 ون :المشرف
 ةــــــــــالمنوفيـــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسمورئيس اذ أست    محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيـــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب التجميل والحروق  ةجراح قسمب أستاذ مساعد    ياسر محمد الشيخـ   د/ 
 دكتوراه طب وجراحة العين   محمد شوقي محرم ط/ـــ 02

 : الرسالة موضوع
دراسة مقارنة مابين قطرة البالزما الينية بالصفائح الدموية وقطرة بديل الدموع الخالية من المواد الحافظة في عالج الحاؤت 

 المتوسطة الي الشديدة من مرض جفاف العين 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحـــــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــن  قسمذ باأست    ـ أ.د/ صابر حامد السيد

 ـــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحـة العيـــــــن  قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ هشام محمد المزار

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحـة العيـــــــن  قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ سامح سعد مندور
 ماجستير التوليد وأمراض النساء/////////////   أمنية محروس عزام ط/ـــ 08

 : الرسالة موضوع
 يط داخل البطن أثناء عمليات أمراض النساء التنظيرية واأللم بعد العملية الجراحيةالعالقة بين الض

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ ناصر كمال عبد العال

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ نبية جبراهيم الخولي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب   داليا جبراهيم محمد مرسيـ  د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    ا رجب عفيفي جمعةدين ط/ـــ 00

 :  الرسالة موضوع
 ( ومحرض تحفيز الخلية تي )اؤيكوس( في الصدفية 7)اآلية تي جي  7جظهار جين اؤلتهام الذاتي 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــة جامعةلية الطب بكاألمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ورئيس     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد عبد الرحمن جالل الديب ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 تقييم الطرق الجديدة لتثبيت الشبكة في حاؤت أصالح الفتق اؤربي بالمنظار
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة الجراحـــــــــــــ قسمأستاذ ب  ـ أ.د/ أشرف عبد الهادي زين الدين

 المنوفيــــة جامعةبكلية الطب جراحة األطفال وحديثي الوؤدة  قسمأستاذ مساعد ب    ـ   د/ تامر علي سلطان

 ير الجراحة العامة ماجست  كريم محمد محمد الغنام ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 تقنية تسطيح الوريد البازلي عن طريق استخدام فتحات صييرة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحـــــــــــــــــــــــــــة األوعية الدموية  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ أحمد حسني جبراهيم

 المنوفيــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحـــــــــــــــــــــــــــة األوعية الدموية  قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ يحيي محمد الخطيب
 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــ جامعةبكلية الطب جراحـــــــــــــــــــــــــــة األوعية الدموية  قسممدرس ب   ـ   د/ محمود سعيد عبد الحليم

 ماجستير طب وجراحة العين   هبه هللا محمود طه ندا ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع
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تقييم الخاليا البطانية للقرنية باستخدام الميكرسكوب الطيفي بعد تمزق اليالف الخلفي للعدسة أثناء جزالة المياة البيضاء 
 باستحالب العدسة بالموجات فوق الصوتية  .

 لمشرفون : ا
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب وجراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــين قسمأستاذ ب   السبكي كامل هدى محمدـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  طب وجراحة العـــــين قسمب مدرس    مروة علي زكيـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   نانسي إبراهيم عطية شلبي ط/ـــ 00

 :  الرسالة موضوع
 في مرضى الصدفية 1تقييم الخاليا التائية المسامية المساعدة موجبة ا ل بي دي 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــة جامعةبكلية الطب سليـــــــــــــــة األمراض الجلدية والتنا قسمأستاذ ورئيس     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةـــــــــــــــــــــــــجكلية الطب بالباثولوجيا اإلكلينيكية  قسممدرس ب   ـ   د/ ريهام صالح الزيات

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   رانيا عيسوي عيسوي سليم ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 في مصل الدم والتعدد الجيني في مرضي حب الشباب الشائع 19مستوي انترلوكين 
 ن : المشرفو

 المنوفيـــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ورئيس     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 ــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسممدرس ب  هب  هللا سعد الدين خليل بازيدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية   قسممدرس ب   ـ   د/ جيمان مسعود عبد الجيد
 
 

 ماجستير الجراحة العامة   أحمد محمود أبو اليزيد خطاب ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 تقنية رفو الفتق الجار سري صيير الحجم فقط وتقنية رأب الفتق دراسة مقارنة بين
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــ جامعةبكلية الطب  الجراحــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة قسمبأستاذ    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الجراحــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب  د/ عبد هللا صالح الدين عبد هللا   ـ

 ماجستير طب األطفال   نهال سامي سعيد ط/ـــ 02
 : الرسالة موضوع

حماض الدهنية المعوية في البول كمؤشر غير تدخلي للتمييز بين التهاب القولون الناخر المبكر ومرض تسمم الدم في بروتين اؤ
 األطفال الخدج
 المشرفون :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفي جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــة  قسماذ بأست   ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني 

 ـةــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمرس بمد    ـ   د/ نهلة محمد سعيد

 ماجستير جراحة العظام  محمد عبد الرحمن محمد عمارة ط/ـــ 32
 : الرسالة موضوع
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وتثبيت  بأسالك معدنية نخاعية من خالل طية الخامسة باليد عن طريق رد الكسر ميلقا نتائج عالج كسور عنق العظمة المش
 الجلد من القاعدة الي الرأس

 المشرفون :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــ جامعةبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست   هشام محمد زكي الموافيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ هشام فتحي غنيم
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــة العظـــــــــــــــــام جراحــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ   د/ عماد بدوي بدوي

 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالأل األلم  أماني أحمد محمد إسماعيل زايد ط/ـــ 38
 : الرسالة موضوع

ية المستقيمة وعضلة القصبة األمامية لتقييم الحالة اليذائية لمرضي تليف الكبد اللذين الموجات فوق الصوتية للعضلة الفخذ
 يخضعون لعمليات جراحية كبري بالبطن

 المشرفون :
 ـةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ بأست    ـ أ.د/ مجدي كمال خليل
 المنوفيــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ جيمان سيد جبراهيم

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسممدرس ب    ـ   د/ نادية محيي بهجت
 ماجستير جراحة العظام  أحمد مسعد محمد الشرقاوي ط/ـــ 30

 : الرسالة موضوع
 ء خلع أربطة المفصل اؤخرم الترقوي باستخدام ضفيرة وتريةجعادة بنا

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمود محمد هدهود

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست   عمرو صابر السيدـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةجبكلية الطب جراحـــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــام  قسممدرس ب   ـ   د/ عماد عيد العجرودي

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   نورهان رأفت منصور ط/ـــ 33
 : الرسالة موضوع

( ودرجة الخطر في عضلة القلب وتيير وتقلص GRACEالعالقة بين السجل العالمي ألحداث اؤحتمالية التاجية الحادة )
 ( لدي مرضي غير السكري المصابين بمتالزمة الشريان التاجي الحاد GVوز)الجلوك

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

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ مساعد بأست   ن زوينـ   د/ شيماء كمال الدي
 ـــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــجامعبكلية الطب  استشاري وزميل أمراض القلب   ـ   د/ وسام الدين حداد الشافعي

 بمستشفــــــــــــــــي شبيـــــــــــن الكــــــــــــــوم التعليمـــــــــــــــــــــــــــــــــي استشاري وزميل أمراض القلب   ـ   د/ جيهاب كمال مصطفي
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد مدحت عبد العزيز       ط/ـــ 31

 : رسالةال موضوع
 تأثير طرق تعقيم الفريق الجراحي علي معدل عدوي الجرح البطني في العملية القيصرية

 المشرفون :
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ مساعد بأست   ـ د/ عالء مسعود عبد الجيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس ب   ـ د/ جبراهيم علي سيف النصر

 ــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــ جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس ب   ـ د/ أحمد محمد زكي نوفل



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

 

43 

 
 

 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب الصحة العامة وطب المجتمع  قسمأستاذ مساعد ب   ـ د/ زينب عبد العزيز قاسمي

 ماجستير طب األطفال  الشيماء زكريا الدمرداش       ط/ـــ 35
 : الرسالة موضوع

 دات الرعاية المركزةمتالزمة اليدة الدرقية في األطفال المصابون بتسمم الدم ف وح
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست    نجالء فتحي برسيمـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست   محمد سعيد المكاوي ـ د/ 

 ماجستير جراحة العظام   محمد صالح أحمد عبيد ط/ـــ 30
 : الرسالة موضوع

 تقييم اؤستبدال التعويضي في األورام الثانوية أعلي عظمة الفخذ
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ بستأ   ـ أ.د/ أحمد البدوي شاهين
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةلية الطب بكجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــام  قسممدرس ب   ـ   د/ بهاء زكريا محمد حسن

 ـــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب جراحـــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــام  قسممدرس ب   ـ   د/ جسماعيل توفيق عبد العزيز
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سالي محمد علي بدر       ط/ـــ 36

 : الرسالة موضوع
 تأثير جعطاء عقار الديكسا ميثازون قبل الوؤدة علي شكل موجات الدوبلر الجنينية في النساء المعرضات لخطر الوؤدة المبكرة

 المشرفون :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ بأست   أيمن عبد القادر شبانةد/ أ.ـ 
 ــةوفيالمن جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسمب أستاذ مساعد    نهاد محمود حسنيد/   ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس  ب   حمد السباعي عنترـ   د/ م
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء         داليا صبري محمد ط/ـــ 31
 : الرسالة موضوع

ة المهبلية في قياس طول عنق الرحم ووجود األنسولين مثل عامل نمو البروتين ملزم ـــــ دراسة مقارنة لدور الموجات فوق الصوتي
 اسبوع  35في التنبؤ بنجاح التحفيز للوؤدة بعد  1

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسماذ بأست   ـ أ.د/ أحمد نبيل عبد الحميد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس  ب   ـ   د/ جبراهيم علي سيف النصر

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــا اإلكلينيكية الباثولوجيــــــــــــــ قسممدرس  ب    ـ   د/ ثريا أحمد عمر

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سارة يسري التهامي محمود       ط/ـــ 32
 : الرسالة موضوع

 زيف رحمي أو بدون مؤشرات الدوبلر للشريان الرحمي في السيدات الالتي تعانين من ورم ليفي بالرحم مع ن
 المشرفون :

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسمأستاذ مساعد  ب   ـ د/ عالء مسعود عبد الجيد
 المنوفيــة جامعةة الطب بكليالتوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسمأستاذ مساعد  ب    ـ د/ رجب محمد داوود

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس  ب   ـ د/ عبد الحسيب صالح سعد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـاء التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس  ب    ـ د/ أحمد محمد نوفل
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 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  محمد سعيد مصطفي الخولي     ط/ـــ 12
 : الرسالة موضوع

 تقييم نسبة بعض التحاليل المعملية كمؤشر لعملية استئصال اللوزتين مقارنة بالحالة اإلكلينيكية للوزتين 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسمأستاذ  ب  .د/ عبد اللطيف جبراهيم الرشيديـ أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسمأستاذ  ب  ـ أ.د/ أيمن عبد العزيز أبو العينين

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  قسمأستاذ مساعد ب  ـ   د/ جبراهيم أحمد عبد الشافي الحطيم
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جرة األنف واألذن والحن قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد محمود حمدان

 ماجستير طب وجراحة العين رءوف عبد الحليم اليباعي سرحان ط/ـــ 18
 :  الرسالة موضوع

لعابر للخاليا الطالئية في حاؤت قصر مقارنة نتائج تصحيح اإلبصار بالليزر السطحي باستخدام الكحول اؤيثيلي مقابل الليزر ا
 النظر واألستيجماتيزم

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب وجراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــين قسمأستاذ ب    سامح سعد مندورـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب وجراحة العـــــين قسممدرس ب   نيأحمد جبراهيم بسيو ـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد يحي زكريا العالوي ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

 كرة لعالج الوحمات الدموية الطفوليةالنتائج التجميلية مابعد التدخالت العالجية المب
 المشرفون : 

 المنوفيـــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  جراحة التجميل والحروق قسمأستاذ ورئيس     ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 المنوفيـــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  ــــــــــةالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ تامر فخري عبد العزيز

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  جراحة التجميل والحروق قسممدرس ب    ـ   د/ مدحت سامي علي

 ة التشخيصيةماجستير األشع   شروق محمد الدالتوني ط/ـــ 13
 :  الرسالة موضوع

 دور أشعة الماموجرام الرقمي بالصبية في تشخيص أورام الثدي
 المشرفون : 

 ــــــةالمنوفيـــ ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األشعــــــــــــــــــــــة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ السيد المكاوي السيد

 المنوفيـــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األشعــــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــة قسممدرس ب  ـ   د/ هيام عبد المنصف عبد اللطيف

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد صالح هاشم ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

صاحبة موجة الدوبلر النسيجي قبل انقباض القلب مع اختالل وظيفة البطين األيسر قبل المرحلة السريرية في مرضي ارتفاع م
 ضيط الدم : دراسة باستخدام التتبع الرقطي

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمود علي سليمان

 المنوفيـــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية قسممدرس ب   ـ   د/ محمد يحيي عبد الخالق

 ماجستير السمعيات   أسماء أحمد مدين ط/ـــ 15
 :  الرسالة موضوع

 تقييم السمع واؤتزان في مرضي البهاق
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 مشرفون : ال
 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسمأستاذ مساعد ب   ـ د/ عبد المجيد حسن قابل

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكليــــــــــــة الطب  األنف واألذن والحنجــــــــــــــــرة قسممدرس ب   ـ د/ أحمد محمود زين العابدين

 المنوفيــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية    ـ د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن

 ماجستير السمعيات  هند السيد حسن المصيلحي ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

 امي لليشاء الطبلي باستخدام األشعة والميكروسكوب والمنظار في مرضي تسوس عظام األذن الوسطي األوليتقييم الردب األم
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسمأستاذ مساعد ب   أحمد عبد الشافيـ  د/ جبراهيم 

 ةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األشعة التشخيصية قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ محمد شوقي عبد هللا
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسممدرس ب   ـ  د/ أحمد حمدي الشافعي

 ماجستير السمعيات   شيماء أحمد عويضة ط/ـــ 16
 :  الرسالة موضوع

 فيديو في حاؤت قصور اليدة الدرقيةدراسة اختيار السمع ورأرأة العين باستخدام ال
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسمأستاذ مساعد ب   ـ د/ عبد المجيد حسن قابل

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعــــــة الطب بكليــــــ األنف واألذن والحنجــــــــــــــــرة قسممدرس ب   ـ د/ أسماء صالح معطي

 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  عمر علي علي أبو شادي ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 جرذانـــــ فلورويوراسيل في ال7التأثير الوقائي للروز وفاستاتين علي التهاب اليشاء المخاطي للجهاز الهضمي المحدث بال 
 

 المشرفون : 
 ةـــالمنوفيــــــــبطب  الفارماكولوجيا اإلكلينيكية قسمأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس     د/ مها محمد البطش  ـ 
 المنوفيـــــــــــةـة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــ الفارماكولوجيــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية قسممدرس ب   د/ عماد الدين متولي الحناوي  ـ 

 المنوفيـــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ أسماء جابر عبده

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  شنوانيمحمد عبد الحكيم سعد الدين ال ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 دراسة استقصائية عن مدي انتشار مرض الزهري وفيروس نقص المناعة في بعض المدن المصرية
 المشرفون : 

 منوفيـــــــةال جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ ماجدة مصطفي حجاج

 المنوفيـــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير طب األطفال  مهاد إبراهيم محمد عبد الكريم    ط/ـــ 52
 : الرسالة موضوع

 في األطفال الذين يعانون من تشنجات حرارية 1ت اؤنترلوكين ــــ األشكال المتعددة للجين الخاص بمضادات مستقبال
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــة  قسماذ بأست   ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ   د/ نهلة محمد سعيد

 ماجستير طب األطفال آيه المنشاوي عبد المحسن قنديل ط/ـــ 58
 : الرسالة موضوع

 ةواألعراض العصبية في مرضي نقص األكسجين وتروي  الدماغ من حديثي الوؤد MTHFRالعالقة بين جين 
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    ـ د/ نجالء فتحي برسيم

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمب زميل    حنان مصطفي السيدـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الكيميــــــــــــــاء الحيويــــــــــــة الطبية  قسممدرس ب   ـ د/ جيمان مسعود عبد الجيد 

 ماجستير طب األطفال  إيمان شوقي محمد العطار    /طـــ 50
 : الرسالة موضوع

 عدوي الميكروب الحلزوني عند األطفال المصابين بالنوع األول من داء البول السكري .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةلية الطب بكطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    ـ أ.د/ مها عاطف توفيق
 ـــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   ـ أ.د/ سهير سيد أبو العال

 ماجستير طب األطفال  ريم محمد فتوح شلبي    ط/ـــ 53
 : الرسالة موضوع

 اؤرتباط بين وظائف اليدة الدرقية ومؤشرات الدهون في األطفال والمراهقين المصابين بالسمنة .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    ـ أ.د/ مها عاطف توفيق
 يـــةالمنوف جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    ـ  د/ نجالء فتحي برسيم

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب   ـ  د/ مروة محمد محسب 
 

 ماجستير طب األطفال      هدي على العباشي ط/ـــ 51
 : الرسالة موضوع

 . اللكترولية في التسمم الوليديال ين سي النشط المتسلسل واؤضطراباتبروت
 المشرفون :

 ــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    ـ أ.د/ مها عاطف توفيق
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   ـ أ.د/ سهير سيد أبو العال

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفطب األ قسممدرس ب     نهي محمد عاشورـ  د/ 

 ماجستير طب األطفال   دينا عادل زكريا عافية ط/ـــ 55
 : الرسالة موضوع

 عانون من الحاؤت الحرجة .التيذية الوريدية المبكرة مقابل التيذية الوريدية المتأخرة في األطفال اللذين ي
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    ـ د/ نجوان يسري صالح

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــــ قسماذ مساعد بأست    ـ د/ محمد سعيد المكاوي

 ماجستير طب األطفال  أحمد فؤاد شبل السيد زايد ط/ـــ 50
 : الرسالة موضوع

 مستوي الجلوتامين في بالزما األطفال مرضي الحاؤت الحرجة .
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 المشرفون :
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   نبيـ د/ سامح عبد هللا عبد ال

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةلطب بكلية اطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب     ـ د/ نهلة محمد سعيد

 المنوفيــة جامعة الكيميـــاء الحيويــــة والتشخيص بمعهد الكبد القومي قسممدرس ب  ـ د/ مروي لطفي عبد المنعم هالل

  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    سمر جمال هالل ط/ـــ 56
 : الرسالة موضوع

 ي للكالبروتكتين في مرضي حب الشباب .التعدد الجين
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست    ـ د/ عزة جابر عنتر فرج

 المنوفيـــة ةجامعبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي قسممدرس ب   ـ د/ هبة هللا سعد الدين خليل

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  الميكروبيولوجيا الطبيـــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    ـ د/ عزة زغلول لبيب

  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   نهلة عبد السالم محمد حريز ط/ـــ 51
 : الرسالة موضوع

 في سرطان الجلد غير الميالنيني دراسة مناعية هستوكيميائية .دور القناة المحتملة المستقبلية العابرة 
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــ قسممدرس ب   ـ   د/ آيات شعبان حميدة

  طب وجراحة العينماجستير   هند جمال عبد هللا غنيمي ط/ـــ 52
 : الرسالة موضوع

 راعة الحلقات بالقرنية لمرضي القرنية المخروطيةتقييك جستخدام الكيراتوسكوب اليدوي في ز 
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العي قسماذ مساعد بأست    ـ د/ هاني أحمد خيري

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــــــــــــطب وجراح قسممدرس ب     ـ د/ مروة على زكي

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   محمد بالل جالل خالف ط/ـــ 02
 : الرسالة موضوع

 في مرضي سرطان الكبد . 4و أ ــ   1تقييم مستوي أبو ليبوبروتين أ ـــ
 المشرفون :
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    ام أحمد خضيرـ أ.د/ سه

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    ـ   د/ ثريا أحمد عمر

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  طب الكبد بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــي قسممدرس ب  ـ   د/ مصطفي جمال الدين الهلباوي

 ماجستير جراحة العظام   محمد سمير فتحي السبكي ط/ـــ 08
 : الرسالة موضوع
 نتائج عالج كسور النتؤ الوحشي للكاحل المصاحب  ب ضطرابات المرتبط اؤتحاديتقييم 

 المشرفون :
 ـــةالمنوفي جامعةبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست   ـ أ.د/ هشام محمد الموافي

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ هشام فتحي غنيم

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــامجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ   د/ عماد بدوي بدوي

  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    شيماء على فليفل ط/ـــ 00
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 : الرسالة موضوع
 في مرض ذو الفقاع الشائع . 2دراسة مناعية هستوكيميائة لألكسين 

 المشرفون :
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   ـ أ.د/ جيمان عبد الفتاح سليط

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي قسممدرس ب  ـ   د/ هبة هللا سعد الدين خليل بازيد
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  حمود فوزي خنانيجهاد م ط/ـــ 03

 : الرسالة موضوع
 الفرق بين الضيط الجزئي لثاني أوكسيد الكربون الشرياني والوريدي كدليل مبكر على ضعف األجهزة الحيوية .

 المشرفون :
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ــــــزةالتخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست  ـ د/ ياسر جبراهيم فتحي

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  التخديــــــــــــــــــــــــــــر والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــزة قسممدرس ب  ـ د/ جيناس عبد المحسن شاهين

 الباطنة العامة أمراض ماجستير   عبد هللا حسن محمد عراقيب ط/ـــ 01
 : الرسالة ضوعمو 

 في سرطان الكبد المرتبط باؤلتهاب الكبدي الفيروسي سي . 3دراسة جليبكان ـــ 
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةة الطب بكلي الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    ـ أ.د/ أشرف غريب ضلع

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  الباطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ  د/ أحمد عز العرب عبد العليم

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ السيد صابر أبو النور

 الصدرية والتدرن مراض ماجستير األ إيمان بكر عبد الجواد سنبل ط/ـــ 05
 : الرسالة موضوع

 العالقة بين العدوي بجرثوم  المعدة واألمراض الصدرية المختلفة .
 

 المشرفون :
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتدرن قسماذ بأست   ن عبد العزيزـ أ.د/ أمل أمي

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدرية والتــــــــــــــــــدرن قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ جيهان على عبد العال

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدريــــــــــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــدرن قسممدرس ب   ء متولي عبد التوابـ   د/ أسما

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   أحمد إلهامي عبد المنعم ط/ـــ 00
 : الرسالة موضوع

 ( مع مرض الذئبة الحمراءrs5029939) 3ين الناجم عن ألقا ارتباط التباين الجيني لعامل نخر الورم البروت
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست   ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسمأستاذ مساعد ب   سنبل ـ   د/ أحمد عبد الرحمن

 المنوفيـــة عةجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    ـ   د/ ثريا أحمد عمر

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قسممدرس ب   ـ   د/ دينا سالم فتوح سليمان

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  يارة الشحات عبد الحميد زين الدين ط/ـــ 06
 : الرسالة موضوع

 دراسة جعتالل وظائف القلب كمتنبئ مبكر لدوالي المرئ في المرضي المصابين بتليف الكبد .
 المشرفون :
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 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم اذ مساعد بأست   ـ د/ حسام الدين مصطفي سليم

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةاألمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    زارةـ   د/ أحمد رجب الج

 ـةالمنوفيــ جامعةبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ هند محمد عبده الديب

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  شيماء عادل عبد السالم عالم  ط/ـــ 01
 : الرسالة موضوع

 التييرات األيضية عند النساء اللواتي يستخدمن اللولب الهرموني .
 المشرفون :

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب ء التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــا قسمأستاذ مساعد  ب    ـ د/ محمد عبد هللا رزق
 المنوفيــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسمأستاذ مساعد  ب   ـ د/ عالء مسعود عبد الجيد
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةلية الطب بكالتوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس  ب   ـ د/ داليا جبراهيم محمد مرسي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــاء  قسممدرس  ب    ـ د/ هب  ماجد أبو شادي

  والتناسلية األمراض الجلديةماجستير   نهي مصطفي محمود الجمل ط/ـــ 02
 : الرسالة موضوع

 في مرضي الثعلبة . 18تقييم التعدد الجيني لالنترلوكين 
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ عال ء حسن مرعي

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــض الجلدية والتناسلياألمرا قسممدرس ب   ـ   د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ شيماء الشافعي سليمان

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق    عبد هللا أحمد أمين ط/ـــ 62
 : الرسالة موضوع

 استخدام الجراحات الميكروسكوبية في جعادة بناء فقد األنسجة والتشوهات باليد .
 

 المشرفون :
 ةالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــــــــــــروق قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  جراحة التجميــــــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــــــــــــروق قسممدرس ب    ـ   د/ مدحت سامي على

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  جراحة التجميــــــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــــــــــــروق قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد عبد العزيز تعلب

 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها    راندا محمد صديق ط/ـــ 68
 : الرسالة موضوع

دراسة استخدام المنظار المراري في توسيع الحليمة بالبالون الكبير والمسبوق بالشق المحدود لها مقارنة بالشق المفرد للعضلة 
 و المتعددة من القناة المرارية الرئيسية .العاصرة إلزالة الحصوات الكبيرة أ

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست   ـ أ.د/ حسام جبراهيم محمد
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةاألمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ   د/ أحمد رجب الجزارة

 ةالمنوفيـــ جامعة مدرس الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـ   د/ على سعد ندا
  التخدير والعناية المركزةدكتوراه   أحمد عبد هللا محمد عبد هللا ط/ـــ 60

 : الرسالة موضوع
دراسة عشوائية محكمة مزدوجة التعمية لبيان تأثير عقار البريجبالين استباقيا على جرعات المخدر و وقت األفاقة في عمليات 

 مناظير الركبة .
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 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المرك قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المرك قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ عز الدين صالح جبراهيم

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةــــــــــــــــــــــر والعناية المركـــــــــــــــــــــــالتخدي قسممدرس ب   هجت أبو الوفاـ   د/ حاتم ب

 وفيـــــــــــــــةالمن جامعةبكلية الطب  زةــــــــــــــــــــــالمرك ـــــــــــــــــةالتخدير والعناي قسممدرس ب   ـ   د/ محمد حسن عثمان

 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسماء محمد إبراهيم الشيمي ط/ـــ 63
 : الرسالة موضوع

 ارتباط عامل نمو بطانة األوعية الدموية مع تييرات  الجينية ومضاعفات األوعية الدموية الدقيقة في مرضي السكري النوع الثاني.
 المشرفون :

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست   عيدـ أ.د/ جيهان كمال الس

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    ـ أ.د/ سهام أحمد خضير

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست  ـ أ.د/ عالء الدين عبد السالم داود

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب   منتصر ـ   د/ بالل عبد المحسن
 المنوفيـــة جامعةالطب بكلية  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    ـ   د/ ثريا أحمد عمر

 890/8/1/9102 الموضوع رقم

جراحــة األذن واألنــف الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 ت العليا بالكلية .( من الالئحة الداخلية للدراسا8وذلك طبقا لنص المادة )لوقا إسكندر عزوز اسكندر / للطبيبوالحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 890/8/1/9102 الموضوع رقم

ــة للدراســات العليــا والبحــوث  ــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكلي ــا فــي ـ ــوم الدراســات العلي ــى مــنح دبل ــة الموافقــة عل األمــراض الجلدي
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8لمادة )وذلك طبقا لنص اهبه عادل أحمد أبو الروس / ةللطبيبوالتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 990/8/1/9102 الموضوع رقم

الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )يد سيد أحمد عبده مي وح/ ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 209/8/1/9102 الموضوع رقم

العامـة وطـب الصـحة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )شيماء ماأل محمد سمارة / ةللطبيبالمجتمع 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 229/8/1/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبجراحـة العظـام دبلـوم الدراسـات العليـا فـي  الموافقـة علـى مـنحـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )محمد سعيد عبد هللا عطية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 192/8/1/9102 الموضوع رقم
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/ للطبيـبجراحـة العظـام الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي بشـأن  ـمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )عطا هللا أنطوان عطا هللا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 892/8/1/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبجراحـة العظـام الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن دراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لل
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )إبراهيم أحمد محمد أبو العنين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 192/8/1/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبالجراحـة العامـة الموافقة على منح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )مينا أميل رمزي عبد الملك 

 : ـرارـالقــ

 ة... ويرفع للجامع  الموافقة
 892/8/1/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبالجراحـة العامـة الموافقة على منح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) مايكل فايق حنا بدوي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  قةالمواف
 

 892/8/1/9102 الموضوع رقم

/ ةللطبيبـالجراحـة العامـة الموافقة على مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لكلية .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا با8وذلك طبقا لنص المادة )دينا هاني أحمد عبد الغني 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 892/8/1/9102 الموضوع رقم

طــب المنــاطق الحــارة الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ن الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .( م8وذلك طبقا لنص المادة )جابر ممدوح السعيد أحمد على / للطبيبوصحتها 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 892/8/1/9102 الموضوع رقم

طــب وجراحــة العــين الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8لنص المادة ) وذلك طبقابيشوي عياد جرجس / للطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 992/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / هيثم محمد سويلم البسيوني  .بيبللطتولوجيا في الهس

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 109/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   دعاء مصطفي محمد  . /بيبةللطفي الهستولوجيا 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 109/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   حسن محمد عيد  ./ هناء عبدالمبيبةللطفي األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 291/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   . / أيمن السيد أحمد عامر بيبللطفي جراحة القلب والصدر 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 191/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / إيمان سامي محمد مطر  .بيبةللطفي األمراض العصبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   .  غادة عادل عبد العظيم حجازي/ بيبةللط كلينيكيةفي الفارماكولوجيا اإل 

 : رـراـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 191/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أسماء الدسوقي رشاد قنديل  .بيبةللطفي التخاطب 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة... و   الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / سوزان مصطفي مصطفي المرشدي  .بيبةللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 فع للجامعة... وير   الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / إيمان عبد الظاهر قطب حسن  .بيبةللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 للجامعة... ويرفع   الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / داليا إبراهيم سامي عجور  .بيبةللطفي األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 891/8/1/9102 وضوع رقمالم
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الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  / أحمد صالح السيد  .بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 991/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / جهاد جمال عبد السالم عبد العليم  .بيبةللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 809/8/1/9102 لموضوع رقما

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / ياسر أمام محمد السهيتي  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 298/8/1/9102 قمالموضوع ر

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / محمد سعد فتوح أبو شعبان  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / محمود محمد الرفاعي  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذك
   / أحمد محمد محمد النجار  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ و 
   / إسرار هالل محروس عطوه  .بيبةللطفي األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل ال
   / محمد إبراهيم سيد أحمد غزال  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنللدراسات العليا والبحوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
   / أية مصطفي على بركات  .بيبةللطفي طب األسرة 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبح
   / منة هللا على الشافعي  .بيبةللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة شــأنـــ بم
 .%65ر13 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد عبد ربه محمد داغر بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 998/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنا والبحــوث م
 .%51ر70 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ مروة جابر سعيد فتيح بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 109/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للد  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنراســات العليــا والبحــوث م
 .%54ر42 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ رانيا السيد زكي أمان بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 291/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%56ر25 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أمل يوسف محمود عبد العزيز بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 191/8/1/9021 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51ر73 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هناء عزت إبراهيم عشيبة بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 891/8/1/9102 رقم الموضوع

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%62ر91 ونسبة مئويةمقبول  عام بتقدير/ جوزيف نشأت بطرس بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة... و   الموافقة
 191/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%56ر3 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ إبراهيم أحمد إبراخيم والش بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 891/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51ر46 مئوية ونسبةجيد//  عام بتقدير/ محمد إسماعيل حمزة بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%56ر07 ونسبة مئويةجيدجدا  عام تقديرب/ هاشم محمد رضا السيد الرجبي بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%69ر57 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرلى حنيدق / محمد عبيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 891/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%80 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أحمد محمد عيد عثمان ببيللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 991/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51ر33 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ بسمة نشأت رزق عمران بيبةللطالعامة الماجستير في الجراحة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 809/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51ر95 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هاجر بالل جالل خالف بيبةللطتير في الميكروبيولوجيا الماجس
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 982/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنم
 .%87ر25 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ إلهام أيمن حسام الدين بيبةللطالماجستير في الميكروبيولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير  ـــ بشــأنم
 .%69ر78 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هبه مصطفي أحمد نجم بيبةطللالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   قــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالمواف ـــ بشــأنم
 .%51ر45 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هبه هللا أحمد شرف الدين بيبةطللالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث م
 ونســبة مئويــةممتــاز  عــام بتقــدير/ مــروة صــالح الــدين حســين علــى بيبــةطللالماجســتير فــي األمــراض العصــبية والطــب النفســي 

 .%89ر14
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%50ر59 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هبه نظمي نصر الدين شحاته بيبةطللالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 للجامعة ... ويرفع  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيدجـــدا  عـــام بتقــدير/ مـــي محمـــد جمـــال الـــدين محجـــوب بيبــةطللالماجســـتير فـــي األمـــراض الجلديـــة والتناســـلية 

 .%56ر98
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%57ر40 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ ريهام مجدي أمين الخولي بيبةطللالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%56ر69 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ شيماء أحمد إبراهيم رمضان بيبةطللالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 998/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%53ر05 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أية محسن عبده الرشيدي بيبةطللألمراض الجلدية والتناسلية الماجستير في ا

 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 809/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والج ـــ بشــأنم
 .%57ر69 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ هانم نبوي عبد الفتاح حبيب بيبةطللالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 298/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــ ـــ بشــأنم
 .%83ر78 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ منن سامي أحمد الغباشي بيبةطللالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث  م
 ونســـبة مئويـــةجيدجـــدا  عـــام بتقـــدير/ شـــيماء إســـماعيل محمـــد جويفـــل بيبـــةطللالماجســـتير فـــي األمـــراض الجلديـــة والتناســـلية 

 .%80ر93
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%59ر39 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ مروة خيرت على مصطفي بيبةطللالماجستير في جراحة األذن واألنف والحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 جامعة... ويرفع لل  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%56ر46 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ مي أحمد السيد أحمد بيبةطللالماجستير في السمعيات 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ...  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%50ر69 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ ريهام محمود محمد العشري بيبةطللالماجستير في التخاطب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  لموافقةا
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%54ر88 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ بهاء سعيد نصار بيبطللالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%85ر42 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير / محمد سمير محمود جمعهبيبطللالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51ر34 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ دعاء حسن زكي صقر بيبةطلل الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 998/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%56ر36 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أميرة أحمد غريب عزام بيبةطللراض القلب واألوعية الدموية الماجستير في أم

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 809/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والج ـــ بشــأنم
 .%52ر16 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ على نصر على مشعل بيبطللالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 298/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   مــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعت ـــ بشــأنم
 .%51 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ خالد أمام محمود الشافعي بيبطللالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وا  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلبحــوث م
 ونسـبة مئويـةممتـاز  عـام بتقـدير/ ريهـام صـبحي مصـيلحي أبـو عيـاد بيبةطللالماجستير في الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية 

 .%86ر66
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%89ر54 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ إنجي عبد العظيم كمال نوفل بيبةطللالماجستير في التشريح واألجنة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 
 198/8/1/9102 وضوع رقمالم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%59ر57 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أحمد ظريف عبد الباسط إبراهيم بيبطللالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  افقةالمو 
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ئويـــةونســـبة مجيدجـــدا  عـــام بتقـــدير/ عبـــد الســـالم صـــالح عبـــد الســـالم محمـــد بيـــبطللالماجســـتير فـــي طـــب الحـــاالت الحرجـــة 

 .%59ر42
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%54ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرعزيز / أحمد عبد العزيز محمد عبد البيبطللالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%87ر16 ونسبة مئويةمماز  عام بتقدير/ محمد محمود حامب محمد بدر بيبطللالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر58 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أحمد زكريا عبد المحسن زايد بيبطللوجراحة العين الماجستير في طب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 998/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــن ـــ بشــأنم
 .%50ر52 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ فاطمة عادل عبد الواحد شكل بيبةطللالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 809/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير ـــ بشــأنم
 .%52ر33 ونسبة مئوية جيد// عام بتقديروجيه خلف شحاته مقار / بيبطللالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 298/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــ ـــ بشــأنم
 .%90ر33 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ لمياء سليمان سعد سليمان بيبطللالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 981/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأن م
 .%56ر89 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ عمرو إبراهيم أحمد نصار بيبطللالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للد  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنراســات العليــا والبحــوث م
 .%69ر13 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد محمد صالح الدين محمد بيبطللالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 198/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكر   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%53ر44 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ الزهراء أحمد عبد الهادي حماد بيبةطللالماجستير في الطب الطبيعي والتأهيل 

 : ـرارـالقــ

 ة... ويرفع للجامع  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%85ر94 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ أسماء على أحمد الدسوقي بيبةطللالماجستير في الهستولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة.  الموافقة
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 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%65ر79 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سامح سراأل يوسف عياد بيبطللالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارــالقـ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 988/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%65ر77 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد على خلف هللا ناصف بيبطللالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 898/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%53ر46 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديريسي / أسماء نبوي بسطو بيبةطللالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 998/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%56ر53 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ شيماء إسالم محمد على بيبةطللالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 909/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%54ر11 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد أمد محمد زعربان بيبطللالتوليد وأمراض النساء الماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 299/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   مــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة و  ـــ بشــأنم
 .%66ر62 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ طاهر نعماني عبد الفتاح حجاب بيبطللالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 199/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد ـــ بشــأنم
 .%59ر1 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ يوستينا ناجي كامل ميخائيل بيبطللالماجستير في عالأل األورام والطب النووي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 899/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وال  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنبحــوث م
 .%82ر49 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ منار صالح الدين على بيبةطللالماجستير في عالأل األورام والطب النووي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 199/8/1/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  م
 .%68ر15 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مروة أحمد أكرم على/ ةبيبطلل طب األسرةالماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 899/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%53ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ نهاد عبد المنعم محمد بيبةطللالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 899/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%59 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ رشا يوسف السيد سالمة بيبةطللالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 899/8/1/9102 مالموضوع رق

أمـراض القلـب واألوعيـة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )محمد أحمد فؤاد سالم / للطبيبالدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  افقةالمو 
 899/8/1/9102 الموضوع رقم

بدبلومــة جـودة الرعايـة الصـحية وســالمة الطـالب الموافقــة علـى قيـد  ــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليــا والبحـوث 
 . 0282 إبريللدورة وأمان المريض ودبلومة مكافحة العدوي 

 القــــرار :

 وهم على النحو التالي.. ويرفع جلى الجامعة .ب المتقدمين الموافقة على قبول قيد الطال
 : مكافحة العدويأوال: 

 :التمريضـ 8 
 أمل على حسن الميربي /ـــ م   ابتسام فوزي أحمد السيد/ ـــ م
 أمينة خالد أحمد عمر أحمد/ ـــ م  أمينة حمدي عبد الحليم العفيفي/ ـــ م
 شيماء أحمد محمد اليندور/ ـــ م  دعاء جسماعيل عز الدين جسماعيل/ ـــ م
 نيفين صبحي رجب غنيم/ ـــ م  شيماء فتحي عبد الستار السيسي/ ـــ م
 سميرة عبد هللا محمد عبد هللا/ ـــ م   شيماء محمد محمد الشرقاوي/ ـــ م
 مني جبراهيم على جبراهيم الشرقاوي/ ـــ م   رحاب سيد على عبد السالم/ ـــ م
 أية مصطفي شفيق صالح/ ـــ م  السالم جبراهيم خليلشيماء عبد / ـــ م
 جيمان حسانين جودة حسانين/ ـــ م

 :طب األسنانـ 0 
 أميرة مجدي أحمد غباشي مبارك ط/ــ   الزهراء أحمد فتوح الصافوري ط/ــ 
 شيماء سمير رشاد شمل  ط/ــ   شيماء جبراهيم عبد رب  على بشره ط/ــ 
 محمد أحمد ماهر جبراهيم الدسوقي ط/ــ    فكرية جابر جابر موسي ط/ــ 
 شذي صفوت عبد المجيد الشال ط/ــ    محمد سامي محمد غانم ط/ــ 
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 عرفات أحمد فوزي عبد اليني زياده ط/ــ 
 :صيدلةـ 3 

 أحمد رمضان أحمد الشويخ /ــ ص  جبتهال عباس عبد الحي الشناوي /ــ ص
 ؤء جابر عبد العزيز السيدآ /ــ ص  أسماء رمضان عبد الرحيم البري /ــ ص
 أميرة أحمد عبد اليفار الشرقاوي /ــ ص  أماني محمود عبد هللا عبد القادر /ــ ص
 جيمان محمد عبد التواب جمع  /ــ ص  جيمان حسين سليمان حسين /ــ ص
 أية أشرف محمد ندا /ــ ص جيناس عبد الحي عبد اللطيف الجرج /ــ ص
 دعاء الزاهي أحمد محمد /ــ ص  يكلبلقيس مؤمن محمد محمود ه /ــ ص
 دعاء قطب عبد القادر الشيخ /ــ ص  دعاء عبد هللا أحمد محمد عزيز /ــ ص
 سوزي حامد قنديل عبد هللا /ــ ص   سالي ألبرت أرنست جسحق /ــ ص
 عبير حسن على مفتاح /ــ ص   شيري بشري عطا حنا/ــ ص
 بطرس مجلي مارينا مجدي /ــ ص   غادة حامد محمد عزب /ــ ص
 محمد رفاعي نصر خالف /ــ ص   محمد أحمد محمد سالم /ــ ص
 مصطفي سعيد مصطفي شرف /ــ ص محمد محمود عبد الحميد عبد المعطي /ــ ص
 نرمين جبراهيم جبراهيم جودة /ــ ص   ندي أحمد محمد عميرة /ــ ص
 ينيرين أحمد عبد السالم المصيلح /ــ ص   نهال محمد أحمد السيد /ــ ص
 وسام حسام الدين عبد السالم  عبد الرحيم /ــ ص   هالة السيد محمد فوزي /ــ ص
 ندي محمود عبد العظيم غنيم /ــ ص  شيماء عاطف عزمي محمود /ــ ص
 أماني أحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن /ــ ص   هالة مجدي محمود سكينة /ــ ص
 غادة نبيل صالح عبد المجيد على /ــ ص

 :ريطب بشـ 1 
 أسماء موافي جمع  عطوية ط/ــ    جسراء محمد جبراهيم الشيميط/ــ 
 أهلة حسن مصطفي جاد ط/ــ   أسماء يحيي عبد هللا شرف الدين ط/ــ 
 حازم أحمد عبد الوهاب جبران ط/ــ   جيمان البسيوني العوضي محمد  ط/ــ 
 نيداليا منير دسوقي الالهو  ط/ــ    حنان مسعد جسماعيل بدير ط/ــ 
 دعاء نور الدين أبو المعاطي الشرابي ط/ــ   دعاء أسامة مصطفي جبراهيم ط/ــ 
 رحاب حسين عبد اليني محمد العربي ط/ــ   دينا مصطفي محمد المطبعجي ط/ــ 
 سلوي على محمد القرم ط/ــ    سالي سعد مندور عيسويط/ــ 
 للطيف حسنشيماء سعيد عبد ا ط/ــ   سعد جبراهيم غالي شريف رفعت ط/ــ 
 صفا حمدي القلشي السيد ط/ــ    شيماء سمير عبد هللا عامر ط/ــ 
 فادي عطا هللا لبيب عطا هللا ط/ــ   عصام سمير على عامر قاسم ط/ــ 
 ليلي محمد توفيق عبد اللطيف ط/ــ   فاطمة البسيوني العوضي محمد ط/ــ 
 يبمحمد أحمد رضا الد ط/ــ    ماريهان مجدي نان جرجس ط/ــ 
 محمد حمدي عبد العزيز ري  ط/ــ   محمد جسماعيل محمد جسماعيل ط/ــ 
 مروة محمد محمود محسب عبد العال ط/ــ    محمد عبد الحكيم خليف  ط/ــ 
 منى أحمد غباشي ربيع ط/ــ   مروة أشرف عبد اليني محمد العربي ط/ــ 
 مني محمود مصطفي سالم ط/ــ    مني محمود أحمد القرشط/ــ 
 ناردين بشري عطا حنا ط/ــ    مي مصطفي زكي الطباخط/ ــ
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 نبيل دسوقي ميوري البحر ط/ــ   ناريمان محمود عبد الظاهر بيبرس ط/ــ 
 هالة محمد المصيلحي شاهين عمر ط/ــ   نهال محمد عبد الصادق عمران ط/ــ 
 هب  سليمان عبد الهادي سليمان ط/ــ   هب  خليل عبد الحميد المليجي ط/ــ 
 وؤء أمين حسن عثمان ط/ــ    هند السيد محمد فوزي ط/ــ 
 سها أنور خالد زناتي ط/ــ   وؤء عادل محمد شبل السعدني ط/ــ 
 نهي صبحي عبد الحميد حسن ط/ــ   أيناس عبد الموجود محمود سالم  ط/ــ 
 ياسمين محسن أحمد موسيط/ــ   سمر على محمد محمد بلطي ط/ــ 
 

 : اية الصحية وسالمة وأمان المريضجودة الرع: ثانيا
 :طب أسنان ـ 8 

 منار أيمن عبد الحميد يوسف /طـــ 
 :طب بشري ـ 0

 سارة صبحي على صقر /ـــ ط  محمد عالم عبد الرحمن على /ـــ ط
 محمد حامد عبد المجيد المكاوي /ـــ ط  نسرين محمد أمين محمد عفيفي /ـــ ط
 شيماء مجدي رمضان ياسين /ـــ ط  وحنيرة عبد الستار أحمد المدب /ـــ ط
 حنان مسعد جسماعيل بدير /ـــ ط الشيماء صالح عبد الصمد عبد الباقي /ـــ ط
 منجدة مصطفي جبراهيم متولي /ـــ ط   سالي سعد مندور عيسوي /ـــ ط
 جيمان عبد العزيز على جلبط /ـــ ط  سمر السيد مصطفي مطاوع /ـــ ط
 هند صالح عبد رب  الدالي /ـــ ط   حميدشيماء عصام عفيفي  /ـــ ط
 هند السيد محمد فوزي /ـــ ط   ماريهان مجدي نان جرجس /ـــ ط
 أحمد نزي  فتحي الدسوقي /ـــ ط  محمد عبد الحكيم محمد خليفة /ـــ ط
 وؤء أمين حسن /ـــ ط

 :تمريض ـ 3
 سارة سعيد شبل الدهشان /ـــ م   غادة نبيل محمد خضير /ـــ م
 بسمة فوزي عبد الستار زناتي /ـــ م   مبروكة عباس محمد بدرة /ـــ م

 :صيدلة ـ 1
 شيماء أنس أحمد جميل /ـــ ص  نهاد ط  عبد العزيز الفخراني /ـــ ص
 هنادي فتحي أحمد عبد المقصود /ـــ ص   لمياء حسن أحمد حسن /ـــ ص
 لفيمحمود أحمد حافظ اؤ /ـــ ص  ناصره جبراهيم قاسم العربي /ـــ ص
 ريهام محمد محمود جبراهيم سلطان /ـــ ص  جبراهيم عبد النعيم جبراهيم الدؤش /ـــ ص
 صابر عبد الصمد جبراهيم سيد أحمد /ـــ ص   أية جمال الشربيني ط  /ـــ ص
 سامية سعيد جودة السرسي /ـــ ص   أسماء حسان حسن محمد /ـــ ص
 ة حامد محمد عزبهال /ـــ ص  جيمان فتحي جبراهيم عثمان /ـــ ص
 أميرة أشرف لطفي مسلم /ـــ ص  جيالن وجدي عبد الفتاح البلشي /ـــ ص
 شيماء حسين محمد سراج /ـــ ص  هند عبد المنعم محمد سالمة /ـــ ص
 أسماء عبد المنعم عبد الهادي قنديل /ـــ ص بسمة عبد الباسط السيد مأمون /ـــ ص
 أسماء مصطفي محمد سليمان /ـــ ص  أسماء عبد الرحمن بسيوني عبيد /ـــ ص
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 فاطمة حسنين حسب نصار /ـــ ص   سماح شعبان محمد سليم /ـــ ص
 ماجدة محمد رشاد /ـــ ص

 999/8/1/9102 الموضوع رقم

نتيجة لجنة الممتحنين التي ناقشت نتيجة مقررات الفرقة الرابعة وما  ـ بشأنمذكرة أ.د/ منسق برنامج الطب والجراحة التكاملي 
 .  %0ر5صت إليه من الموافقة على رفع نتيجة األنف واألذن  خل

 القــــرار :

 الموافقةعدم 
 
 
 

 2000/8/1/9102 الموضوع رقم

الطلب المقدم من الطالبـة/ عـال األشـقر بالفرقـة الرابعـة والـذي تطلـب  ـ بشأنمذكرة أ.د/ منسق برنامج الطب والجراحة التكاملي 
 . راسة )الباثولوجيا ـــ الفارما( لمن يستطيع ويفضل ذلك فيه أنه يتم تخيير الطالب في د

 القــــرار :

 الموافقةعدم 
 

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