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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 2018/2019" للعام الجامعي الثانية" الجلسة 

  9/10/2018الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم و

يوم  والنصف صباح عاشرةالوذلك في تمام الساعة  2018/2019" للعام الجامعي الجلسة الثانيةعقد مجلس الكلية "
أحمد أحمـد برئاسة أ.د/ أكتوبر.  6نظرا ألن يوم األحد األول من الشهر أجازة رسمية بمناسبة  9/10/2018الموافق  ثاءالثال 

 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس جمال الدين
    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 

 ية والمناعةرئيس قسم الميكروبيولوجيا الطب     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
   رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 

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

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    و الفتح محمد محروسأميمه أبـ أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 

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

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

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
 الجراحة العامةرئيس قسم      حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

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

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
 ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/
 األورام والطب النووي عالج رئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/

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

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     فكري برسيم  ـ   د/ رفيق 
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  رةأستاذ متفرغ بقسم طب األســــ     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     أحمد سعيد ذو الفقارـ أ.د/
   أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      سعيد سيد أحمد خميس أ.د/ـ 

  أستاذ بقسم الطفيليــــات     دية صالح النحاسنا ـ أ.د/
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
  اــباثولوجيـــــأستاذ بقسم ال    أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 

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

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

 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     دا محمد أنور الشاذليهويـ أ.د/ 
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة     عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 
     بقسم جراحة المسالك البولية أستاذ متفرغ     محمد عبد المنعم الشاذلى ـ أ.د/

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم
   رةـــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـ     ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب 
  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن      ـ أ.د/ أسامة فهيم منصور

 ورئيس اإلدارة المركزة ستاذ بقسم الجراحة العامــة األ     بد العظيم السيسي.د/ عالء عـ أ
 .   بالمستشفيات الجامعية

  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ   د/
   مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     ـ  د/ وائل جابر السيد الدماطي

  بقسم التخدير والعناية المركزة مدرس    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
 :رئيس القسم  وحضر كل من اإلنابة أ.د/ *
   األمراض المتوطنــــــــة أستاذ بقسم أيمن محمد عبد الغني اللحلح ـ أ.د/ 
  قسم األمراض الصدرية والتدرن ب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 
 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــب مدرس   رق فوزي طاد/   ـ 

ـ د/ رانيا محمد عزمي باإلنابة عن  األستاذ المساعد بقسم الطفيلياتعبد العاطي وقد حضرت د/ أميرة فتحي * 
 بدعوة من أ.د/ عميد الكلية . الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا الشاذلي

 ذر عن عدم الحضور كل من :* وقد اعت
   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/
 

 عن عدم الحضور كل من :تغيب * وقد 
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   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح  ركـــزةرئيس قسم التخدير والعناية الم  ـ أ.د/حاتم أمين عطا هللا
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح رئيس قسم طب األســـرة ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة يـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطف أستاذ بقسم طب األطفال ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق
   أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي  أستاذ بقسم الفسيولوجيا جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 

 حـــروق ستاذ بقسم جراحة التجميل والداليا مفرح السقا أـ أ.د/ أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي  ـ أ.د/ عماد على حلمي أحمد
 درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت ـ أ.د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال ـ أ.د/ على محمد الشافعي   أستاذ بقسم الباطنة العامة ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرةل ـ  د/ عبد الحميد حسن كمال قاب
   نقيب أطباء المنوفيـــــــــة  ـ أ.د/ حسين أحمد ندا   أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته

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

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء بثم رحب سيادته 
 
 على اختيار أ.د/ معوض محمد الخولي عضوا للمجلس الكلية من الخارج .المجلس موافقة تم * 
 

لتنظــيم وئــائف األطبــاء المقيمــين تاذ بقســم طــب وجراحــة العــين األســالمقــدم مــن أ.د/ هشــام المــزار المقتــرح تــم مناقشــة  * 
 والمعيدين بالكلية .

 القرار : أحيط المجلس علما .
 

 على النحو التالي : اتفي عرض الموضوعسيادته ثم بدأ  *
 

 39/1/9/8201 الموضوع رقمإعادة عرض 

ممـن قضـي يد بقسـم األمـراض الصـدرية والتـدرن ( مع2اإلعالن عن عدد )الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 شهر طبيب مقيم بمستشفي جامعة المنوفية وأن يكون من خريجي كلية الطب جامعة المنوفية . 34فترة 
 : ـرارـالقــ
أشهر مع إعادة تقييم  6إرجاء الوظيفة الثانية لمدة درجة معيد بقسم اإلمراض الصدرية و ( 1عدد )اإلعالن عن موافقة على ال

 .. ويرفع للجامعة حينها الوضع

 1398/12/8/8201الموضوع رقم  إعادة عرض 

 2019/2020الخطة الخمسية لتعيين المعيـدين خـالل خمـس سـنوات مـن الموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 قادم .للمناقشة في لجان منبثقة واالعتماد بمجلس الكلية ال يؤجلالقــــرار :  . 2023/2024حتى عام 

خــالل الخطـة الخمسـية لتعيــين المعيـدين الموافقـة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شـئون هيئــة التـدريس 9/1/9/8201الموضووع رقوم 
يتم عقـد اجتمـال للسـادة أعضـاء مجلـس الكليـة األحـد األول القرار :  2023/2024حتى عام  2019/2020خمس سنوات من 

 ة المجلس األحد الذي يلية .من شهر أكتوبر لدراسة الخطة ويعرض ما يستقر علي

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطة على النحو التالي :تم 
 
 

 عميد الكلية       أحمد أحمـد جمال الدينأ.د/ ـ 
    وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب     ـ أ.د/ نانسي يوسف أسعد

 كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــةوكيل ال     ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
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  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 
 ورئيس اإلدارة المركزة ستاذ بقسم الجراحة العامــة األ     .د/ عالء عبد العظيم السيسيـ أ

 .   بالمستشفيات الجامعية
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      طانسلطان محمد سل أ.د/ ـ

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 
 عالج األورام والطب النووي رئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/
 األمراض الصدرية والتدرن رئيس قسم  قائم بعمل     أحمد عامر خميس ـ أ.د/
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      م محمد فؤاد المزارهشا ـ أ.د/
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة     أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

 
 

عميد  أحمد أحمد جمال الدينوإلى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات اليوم فأعلن السيد األستاذ الدكتور/ 
للنظر في  14/10/2018أن تعود لالنعقاد جلسة ممتدة يوم األحد الموافق  رئيس المجلس رفع الجلسة علىالكلية و 

 . مجلس الكليةالموضوعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 2018/2019" للعام الجامعي الثانيةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 
 14/10/8201الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 

الموافــق  األحــدمــن صــباح يــوم الحاديــة عشــر " وذلــك فــي تمــام الســاعة  الممتــدة عقــد مجلــس الكليــة " جلســته
 عميد الكلية ورئيس المجلس  أحمد أحمـد على جمال الدينبرئاسة أ.د/  14/10/2018

 9/10/2018الموافـ   الثالثـاءالمنعقـدة يـوم  2018/2019للعـام الجـامعي  الثانيـةالسادة حاضري الجلسة حضور و ب 
 ن :وإضافة كل م

   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ   ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم   بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/
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  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة  ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي
   لوجياأستاذ بقسم الهستو    ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال   ـ أ.د/ على محمد الشافعي 

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة  ـ  د/ عبد الحميد حسن كمال قابل 
   أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  ة رضوانـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحات

 منوفيـــــــــة  نقيب أطباء ال     ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 
 * وحضر كل من اإلنابة أ.د/ رئيس القسم :

   التخدير أستاذ بقسم    أحمد عبد الرؤف متوليـ أ.د/ 
 

بســم هللا الــرحمن  بــذكر عميــد الكليــة ورئــيس المجلــس أحمــد أحمـــد علــى جمــال الــدينأ.د/ الســيد  * واســتهل الجلســة
 الكلية متمنيا للجميع دوام التوفي  .ثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الرحيم 

 

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

 أوال : المصادقات :
 146/2/10/8201الموضوع رقم 

 لموافـ ا األحـدوالمنعقـدة يـوم  2018/2019 يللعـام الجـامع" األولـيالمصادقة علـى محضـر اجتمـاع مجلـس الكليـة " الجلسـة 
 . 145/1/9/2018حتى  1/1/9/2018 والمتضمنة القرارات من  9/9/2018

 : ـرارـالقــ

إلى الباطنة العامة بالكلية بقسم المدرس أحمد محمد محمد الشبيني د/ تغير جهة التعاقد الموافقة على بإضافة  بعد المصادقة
 . 31/12/2018حتى انتهاء فترة اإلعارة الممنوحة له في السعودية وذلك  لملك فيصل بالمملكة العربيةالتعاقد مع جامعة ا

 147/2/10/8201م الموضوع رق

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

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

األســتاذ المســاعد بقســم العصــبية والنفســية  بالكليــة إلــى لنــدن بالمملكــة المتحــدة لحضــور المــؤتمر  مصــطفي صــالح مليــك  ـــ د/1
 على نفقته الخاصة  2018ديسمبر  14حتى  13الدولي للعالجات والتكتولوجيا المتقدمة في التصلب المتناثر في الفترة  من 

 حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر .
ــ2 ماليزيــا لتنفيــذ المهمــة المــدرس المســاعد بقســم جراحــة القلــب والصــدر بالكليــة إلــى إبــراهيم محمــد إبــراهيم خليــل  /ط ـ

أكتــوبر  15يصــرم مــن الــداخل ليصــبح التدريبيــة علــى جراحــة القلــب والصــدر لمــدة ســتة أشــهر علــى نفقتــه الخاصــة وبمرتــب 
 ات األمنية .نظرا لتأخر ورود موافقة الجه 2018بدال من يوليو  2018

مـؤتمر  ور لحضـميالنـو بإيطاليـا بالكلية إلى جراحة القلب والصدر بقسم  المدرس هشام حسن محمد حسن أحمدـ د/ 3
علـى نفقتـه الخاصـة حيـث يوجـد لسـيادته  2018 أكتـوبر 20حتـى  18في الفترة  مـن الجمعية األوروبية لجراحة القلب والصدر 

 دعوة لحضور المؤتمر .
ور لحضـ شـيكاوو بأمريكـابالكليـة إلـى  الطـب الطبيعـي والتأهيـلاألسـتاذ المسـاعد بقسـم  د جمال عسـيليهبه أحمـ د/ 4

الخاصــة حيــث يوجــد  اعلــى نفقتهــ 2018 أكتــوبر 24حتــى  19فــي الفتــرة  مــن مــؤتمر الجمعيــة األمريكيــة ألمــراض الرومــاتيزم 
 دعوة لحضور المؤتمر . السيادته
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ور المـؤتمر لحضـ سـيول بكوريـا الجنوبيـةبالكليـة إلـى   طـب األسـرةمسـاعد بقسـم األسـتاذ النجـوي نشـأت حجـازي ـ د/ 6
دعــوة لحضــور  االخاصــة حيــث يوجــد لســيادته اعلــى نفقتهــ 2018 أكتــوبر 21حتــى  17فــي الفتــرة  مــن  العــالمي لطــب األســرة

 المؤتمر 
ــ 7 ــد الــرحمن ســاير دايــر  /طـ ــا عب ــد زكري الكليــة إلــى أمســردام بهولنــدا المــدرس المســاعد بقســم النســاء والتوليــد  بمحم

بحــث حيــث يوجــد  الجامعــة علــى نفقــة 2018أكتــوبر  19حتــى  18فــي الفتــرة  مــن  جمعيــة األورام األوروبيــة لحضــور مــؤتمر 
 مقبول بالمؤتمر 

 كل من : * الموافقة على ترشيح  
 بقسم الباثولوجياالمساعد  ستاذاأل داليا رفعت الشراكي /دـ   2   بقسم الباثولوجيا ستاذاأل   رحاب منير سمكة /أ.دـ 1
 المدرس المساعد بقسم الباثولوجيا أميرة عبد هللا فودة /ط ـ 4  المدرس بقسم الباثولوجيا مروة محمد محمد داود /د ـ3
بفنـدق  2018أكتـوبر 5حتـى  4نوتنجهـام الخـاب بباثولوجيـا أمـراض الثـدي فـي الفتـرة مـن و لحضـور مـؤتمر المنصـورة بالكلية 
 بالقاهر على نفقة الجامعة . هليوبوليس هيلتون 

األمـراض المسـاعد بقسـم  المـدرسوالء عبـد العـاطي مصـيلحي شـاهين  /الطبيـب الخاصـة* الموافقة على فتح القنـاة العلميـة 
والمرشــح علــى بعثــة اإلشــرام المشــترن )برنــامة نيــوتن مشــرفة( بــين أ.د/ أيمــن محمــد اللحلــح األســتاذ بالقســم بالكليــة المتوطنــة 

مـــدرس ومـــدير برنـــامة العلـــوم الحيويـــة الطبيـــة بمعهـــد األورام  ود/ كـــريس تســـيليبس دكتـــورا    والمشـــرم الرئيســـي علـــى رســـالة 
 الجينية بجامعة )برمنجهام( بالمملكة المتحدة  والمشرم األجنبي  على الرسالة .والدراسات 

األسـتاذ بقسـم جراحـة المسـالك البوليـة إلـى جامعـة  تعديل موعد سـفر أ.د/ عـالء الـدين محمـد أحمـد المهـدي * الموافقة على 
ــدج بل ــو زيــد /لمتابعــة الطبيــب نــدن بــتنجلتراكولي اإلشــرام المشــترن المــدرس المســاعد بالقســم وعضــو بعثــة  محمــد إبــراهيم أب
 بالجامعة

مـد الصـرفي األسـتاذ بعـد اعتـذار المشـرم الرئيسـي علـى الرسـالة أ.د/ فاطمـة أحشرم الثاني علـى رسـالة الـدكتورا  و حيث أنه الم
اإلشـــرام  علـــى نفقـــة وزارة التعلـــيم العـــالي طبقـــا لنظـــام 2018بـــدال مـــن مـــايو  2019مـــارس وذلـــك ليصـــبح خـــالل شـــهر  قســـمالب

 المشترن وذلك لتأخر ورود موافقة األمن .
 148/2/10/8201م الموضوع رق

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  كليةالتي وافق عليها أ.د/عميد ال شئون التعليم والطالبالمصادقة على موضوعات 
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعةمن وإلى الكلية  قبول التحويالتالموافقة على 
 
 
 ـ الفرقة الثانية :1

 تحميـلمـواد ال التقدير الكلية المحول منها  ســم الطالـــبا م

 /جيد/ طب بنها فاطمة الزهراء راشد عبد الحميد 1
مدخل جودة وحقوق سب آلي و حا

 إنسان 

 جيد// طب بنها هاجر ممدوح محمد السيد 2
حاسب آلي ومدخل جودة وحقوق 

 إنسان
 حاسب آلي ومدخل جودة  جيد// طب طنطا شيماء عزت محمد حسني 3

 طب القاهرة نورهان عالء الحسيني عالم 4
بمادة  ةمنقول

 و اإلنجليزي حاسب آلي ومدخل جودة  الكيمياء
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 الكلية المحول إليها ســــم الطالـــــبا م
 طب طنطا أحمد عبد الستار على المصري  1
 طب طنطا المعتز باهلل محمد حسانين محمد 2
 طب طنطا محمود خالد عبد المنعم إسماعيل 3
 طب طنطا محمد حسان عبد الظاهر رضوان 4
 طب طنطا محمد فوزي درويش شلتوت 5
 المنصورة طب داليا خالد على جاد 6
 طب المنصورة أيه سامي طلبة متولي 7

 ـ الفرقة الثالثة :2
 تحميـلمـواد ال التقدير الكلية المحول منها  ســم الطالـــبا م

1 
أحمـــد عبـــد الحميـــد محمـــد أحمـــد 

 يوسف
 مدخل جودة وحقوق إنسان  جيد جدا طب بنها

 

 الكلية المحول إليها ســــم الطالـــــبا م
 طب عين شمس عبد الوهاب أحمد ربيعربا سامي  1
 طب القاهرة أشرقت أشرم سعيد عبد الجواد 2
 طب طنطا عبد هللا يسري حسين شرشر 3
 طب طنطا محمد عيسوي محمد المظالي 4
 طب طنطا أحمد محمد حسن الكاشف 5

 
 ـ الفرقة الرابعة :3

 لتحميـمـواد ال التقدير الكلية المحول منها  ســم الطالـــبا م
 الجودة جيد// طب بنها صفوت عبد الفتاحوالء  1
 ـــــــــــــــــــــــــــــ جيد// طب بنها أحمد سمير شوقي مصلحي 2

 

 الكلية المحول إليها ســــم الطالـــــبا م
 طب عين شمس جنات حسام عبد الرحمن 1
 طب القاهرة ــــــ طب عين شمس رحاب عبد الرحمن زكي 2
 طب القاهرة حمد فتحي نداشيماء أ 3
 طب القاهرة زيادة نعمة سلمان طارق  4
 طب طنطا ـــــ طب المنصورة عاصم عبد الستار بسمار 5
 طب طنطا ــــ طب المنصورة عال عبد الستار بسمار 6
 طب طنطا ـــ طب المنصورة عمر عبد الستار بسمار 7
 طب القاهرة عبد هللا أيمن عبد الرحمن 8
 طب عين شمس جالل معوض محمدمحمود  9
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 طب القاهرة مريم أحمد على عبد الجواد 10
 طب القاهرة ـــــ طب عين شمس هبه محمود الشامي 11

 ـ الفرقة الخامسة :4
 تحميـلمـواد ال التقدير الكلية المحول منها  ســم الطالـــبا م
 طب األسرة ممتاز طب بنها إيناس إبراهيم حامد موسي 1

 

 الكلية المحول إليها ــم الطالـــــبســا م
 طب بنها أحمد جمال القطب بركات  1
 طب طنطا إسراء جمال عبد المنعم جعبورة 2
 طب طنطا محمد السيد محمد وانم 3
 طب القاهرة محمد جمال محمد رزق  4

 
 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :

 149/2/10/8201م الموضوع رق

والمنعقـدة  2017/2018" للعـام الجـامعي  الحادية عشر" الجلسـة  الدراسات العليالجنة مال إحاطة المجلس علما بمحضر اجت
 . 4/9/2018  المواف الثالثاءيوم 
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 150/2/10/8201م الموضوع رق

والمنعقــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي  الثانيــة عشــر" الجلســة  المكتبــاتلجنــة إحاطـة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــال 
 . 8/10/8201المواف   االثنين
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 151/2/10/8201م الموضوع رق

  2017/2018" للعام الجامعي  الثانية عشر" الجلسة لجنة شئون التعليم والطالب إحاطة المجلس علما بمحضر اجتمال 
  . 9/10/2018  المواف  الثالثاء  والمنعقدة يوم

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 152/2/10/8201م الموضوع رق

والمنعقـدة  2017/2018" للعـام الجـامعي  الثانيـة عشـر " الجلسـةالعالقات الثقافيـةلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتمال 
 . 9/10/2018المواف   الثالثاءيوم 
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 315/2/10/8201م الموضوع رق

 2018/2019" للعــام الجــامعي الثانيــة  " الجلســةمجلــس إدارة برنــامط الطــب التكــامليإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــال 
 . 9/10/2018المواف   الثالثاءوالمنعقدة يوم 

 : ـرارـالقــ

 والموافقة على ما جاء بالمحضر . إحاطة المجلس علما
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 ثالثا : الموضوعات المؤجلة 
 415/2/10/8201م الموضوع رق

 . 2018/2019للعام الجامعي  تشكيل اللجان العلمية المنبثقة عن مجلس الكلية
 ـرارـالقــ

 الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية على النحو التالي :
 : أوال : لجنة شئون التعليم والطالب

 رئيسا     البالطوكيل الكلية لشئون التعليم و           نانسي يوسف أسعد ـ أ.د/1
 عضوا       رئيس قسم الباطنة العامة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 2
   عضوا      رئيس قسم التشريح واألجنة   مصطفي محمود محمدـ أ.د/ 3
 عضوا      رئيس قسم الجراحة العامــــة   حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 4
 عضوا م الباثولوجيا ومنس  برنامة الطب التكاملي  رئيس قس   هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 5
 عضوا     أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم         عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/6
 عضوا أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية )مدير الجودة(    د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي  ـ 7
 عضو إداري     شئون التعليم والطالبمدير إدارة   رجب محمد إسماعيل الشيخ ـ السيد/8
 عضو إداري  مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم أخصائي متابعة في   ريهام صالح محمد محمود ـ السيدة/9

 ثانيا : لجنة الدراسات العليا :
 رئيسا     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 1
 ضواع      رئيس قسم الميكروبيولوجيا   نيمأ.د/ مبروك محمود غـ 2
 عضوا     رئيس بقسم جراحة المسالك البولية    سلطان محمد سلطانـ أ.د/ 3
 عضوا     رئيس بقسم عالج األورام والطب النووي     ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/ 4
 عضوا     أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 5
 عضوا     جراحة التجميل والحروق  قسمرئيس      محمد أحمد مجاهد ـ أ.د/6
 عضوا      أستاذ قسم الباثولوجيا   أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 7
  عضو إداري    قائم بعمل مدير إدارة الدراسات العليا   أم محمد شيحه /ةـ السيد8
 عضو إداري  دير مكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا  م قائم بعمل  هاني إبراهيم المهدي     ـ السيد/9

  ثالثا : لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :
 رئيسا     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   محمود عبد العزيز قورة/ـ أ.د1
 عضوا     رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـ أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس2
 عضوا       رئيس قسم طب األسرة   ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين3
 عضوا       أستاذ بقسم الجراحة العامة  ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي4
 عضوا      أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي     محمد أبو الفتوح السيدـ أ.د/ 5
 عضوا  بقسم الصحة العامة وطب المجتمع اذ مساعدأست   زينب عبد العزيز قاسميـ   د/ 6
 عضوا            أخصائي ثاني بمكتب وكيل الكلية   ناجي عبد السميع محمد مديند/ ـ السي7
   عضو إداري         باحث خدمة مواطنين   ماهر مرقس ميخائيل ـ السيد/8
   ضو إداري ع    بمكتب وكيل الكلية           وفاء صالح المزين /ةـ السيد9

 رابعا : لجنة العالقات الثقافية :
 رئيسا       وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد أحمد سامي قنديل  ـ أ.د/1
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 عضوا     رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية  عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ أ.د/ 2
 عضوا           راض النساءأستاذ بقسم التوليد وأم   زكريا فؤاد زكريا سندـ أ.د/ 3
 عضوا          أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  عالء الدين فتح هللا الحلبيـ   د/ 4
 عضوا        أستاذ مساعد بقسم الطفيليات   ـ   د/ بهاء الدين وديع األسود5
 عضوا           مدرس بقسم جراحة القلب والصدر محمد جمال الدين حجاجـ   د/ 6
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية           محمد مرزوق عبد هللاـ   د/ 7
 عضو إداري              مدير إدارة العالقات الثقافية  صالح الدين الدسوقي عبد الخالق ـ السيد/8
 عضو إداري       موظف بإدارة عالقات ثقافية    خالد عباس القاضي /ةـ السيد9

  : لجنة المختبرات واألجهزة العلمية : ساخام
 رئيسا              عميد الكلية   أحمد أحمـد جمال الدين ـ أ.د/1
 عضوا        قسم الكيمياء الحيويةرئيس    ـ أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة2
  ضواع  أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية            أمل فتح هللا مقلد /أ.د ـ3
 عضوا   قسم الفارماكولوجياقائم بعمل رئيس    مها محمد البطش /ـ أ.د4
 عضوا         أستاذ بقسم الفسيولوجيا  د/ يحيي محمد نجيب عبد السالم   ـ5
  عضوا      مدرس بقسم التشريح   علياء صالح علي عفيفيد/  ـ 6
 عضوا          بقسم الباثولوجيا مدرس   نانيس شوفي هولهد/   ـ 7
 عضوا إداري       مدير المعامل بالكلية   نادية فهمي السيد /ةلسيدـ ا8
 عضو إداري       قائم بعمل مدير إدارة المشتريات    طارق رشدي السيدالسيد/  ـ9

 : لجنة المكتبات : سادسا
 رئيسا       وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد أحمد سامي قنديل  ـ أ.د/1
 عضوا                رئيس قسم طب األطفال   حمد الجنديفادي مـ أ.د/ 2
 عضوا            رئيس بقسم طب وجراحة العين ـ أ.د/ هدي محمد كامل السبكي3
 عضوا             رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل   سمر جابر أحمد سليمانـ أ.د/ 4
 عضوا       ذن والحنجرةأستاذ بقسم األنف واأل   ـ أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل5
 عضوا        أستاذ مساعد قسم النساء والتوليد   ـ   د/ حامد السيد اللقوة6
  عضوا             مدرس بقسم الكيمياء الحيوية  ـ   د/سالي محمد إبراهيم الحفناوي 7
 عضو إداري   مدير إدارة المكتبات ورئيس شبكة المعلومات بالكلية        محمد سعد الصباغ ـ السيد/8
 عضو إداري      كبير أخصائي مكتبات بدرجة مدير عام   فاتن فاروق الرفاعي/السيدةـ 9

 ا : تشكيل مجلس صندوق التكافل بالكلية :بعسا
 رئيسا           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   نانسي يوسف أسعد ـ أ.د/1
 عضوا       الكيمياء الحيوية سمبقمساعد أستاذ    ـ   د/ أشرف عبد الرؤوف داود2
 عضوا      الباثولوجيا بقسممدرس   أسماء شمس الدين محمدد/ ـ   3

 مرحلة العلوم الطبية األساسية :ــــ  1لجنة المواد والمناهط : : ثامنا
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   نانسي يوسف أسعد ـ أ.د/1
  الميكروبيولوجيام رئيس  قس   مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 2
 الكيمياء الحيويةرئيس  قسم    مها أحمد فتحي حمودةـ أ.د/ 3



   2018 /9/10الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
 14/10/2018والممتدة حتى يوم األحد الموافق

 

 

11 

 
 

  التشريحرئيس  قسم    مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 4
  الهستولوجيارئيس  قسم    مها السيد سليمانـ أ.د/ 5
  الطفيلياترئيس  قسم    وفاء محمد القرشـ أ.د/ 6
             س قسم الباثولوجيارئي   هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 7
          قسم الفسيولوجيا رئيس   هشام ضياء عبد الرازق  د/ـ أ.8
 قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية قائم بعمل رئيس   مها محمد على البطش ـ   د/9

 : المرحلة اإلكلينيكية : 2
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   نانسي يوسف أسعد ـ أ.د/1
                 رئيس قسم طب األطفال  فادي محمد حسين الجندي.د/ ـ أ2
 رئيس قسم أمراض النساء والتوليد   أيمن عبد القادر شبانه ـ أ.د/3
             رئيس قسم أمراض الباطنة العامة  عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 4
 مع وصحة البيئةرئيس قسم طب المجت  أميمة أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 5
             رئيس قسم الجراحة العامة    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 6
              طب وجراحة العينرئيس قسم   عبد الرحمن  السباعي سرحانـ أ.د/ 7
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة  عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/  8
 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةرئيس قسم     صفاء عبد الظاهر أمينـ أ.د/ 9
  قائم بعمل رئيس قسم طب األسرة  المصيلحي شاهين د/ هالة محمدأ. ـ10
 
 
 
 
 

 رابعا : موضوعات أخري  :
 515/2/10/8201م الموضوع رق

 مدير وحدة ضمان الجـودة ــــ بشـأن الموافقـة علـى توصـيات مجلـس إدارة وحـدة ضـمان الجـودة واعتمادهـا خـاللأ.د/  مذكرة
هم المشاكل والمعوقات التي تواجه الوحدة في استيفاء متطلبات االعتماد وتراخي األقسام العلمية في .. أل 2018شهر سبتمبر 

الرد على طلبات وحدة ضمان الجودة والتأكيد على استيفاء تقرير المراجع الخـارجي لتوصـيفات بـرامة الدراسـات العليـا الخاصـة 
 بكل قسم .

 : ـرارـالقــ

 المجلس علما إحاطة
 615/2/10/8201م الموضوع رق

المقترح المقدم من إدارة المكتبة على فتح المكتبة يـوم السـبت أمـام  بشأنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 المترددين عليها لالستفادة من خدماتها دعما للعملية التعليمية والبحث العلمي .

 : ـرارـالقــ

 بيوم أجازة بديله . م( موظفين بالمكتبة كل يوم سبت ويتم تعويضه2ى أن يتواجد عدد )الموافقة عل
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا
 715/2/10/8201م الموضوع رق
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ام بنظـالموافقـة علـى تعـديالت الالئحـة الداخليـة للبرنـامط األساسـي ــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي :2018/2019الخمس سنوات والساعات المعتمدة لبكالوريوس الطب والجراحة 

 بعد التعديل قبل التعديل
 ( : مدة الدراسة :4مادة )

مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكــالوريوس فــي الطــب والجراحــة ـ نظــام الســاعات 
 يمـنح المعتمدة هي خمسـة مسـتويات دراسـية مقسـمة علـى عشـرة فصـول وال

الطالب درجة البكالوريوس إال إذا استكمل متطلبات التخرج تليهم عـدة أشـهر 
 للتدريب "االمتياز" 

 ( : مدة الدراسة :4مادة )
مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكــالوريوس فــي الطــب والجراحــة ـ نظــام الســاعات 
المعتمدة هي خمسـة مسـتويات دراسـية مقسـمة علـى عشـرة فصـول وال يمـنح 

ــيهم الطالــب د ــات التخــرج تل ــالوريوس إال إذا اســتكمل متطلب  ســنتينرجــة البك
 للتدريب "االمتياز" 

 ( تطبيق الالئحة :33مادة )
تطبق هـذه الالئحـة علـى الطـالب الجـدد الملتحقـين بالكليـة اعتبـارا مـن العـام 

 . 2018/2019الدراسي 
دراســة يســتمر تطبيــق أحكــام الالئحــة الســابقة علــى الطــالب الــذين التحقــوا بال

عليهــا حتــى إنهــاء دراســتهم والطــالب البــاقين لةعــادة بالفرقــة األولــي للعــام 
2018/2019 . 

 ( تطبيق الالئحة :33مادة )
 تطبق هذه الالئحة على  :

 . 2018/2019الطالب الجدد الملتحقين بالكلية اعتبارا من العام الدراسي 
ليـة بنظـام سـت سـنوات ويخير الطالب الباقين لةعادة الملتحقين للدراسة بالك

 لنيل درجـة البكـالوريوس فـي الطـب والجراحـة بـين إعـادة العـام الدراسـي وفقـا
لدراســـة  ألحكامـــه حتـــى التخـــرج أو االلتحـــاق ل لالســـتمرار فـــي الدراســـة وفقـــا

ــا لنظــام خمــس ســنوات دراســية بنظــام الســاعات  ــة وفق بالفرقــة األولــي بالكلي
ة ويشترط موافقة ولي األمر لمن لم المعتمدة على أن يبين الطالب رغبته كتاب

ــة ــب يعامــل فــي النظــامين معامل ــة الطال ــت رغب  يبلــس ســن الرشــد وأي مــا كان
 .الطالب الباقي لةعادة

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 158/2/10/8201م الموضوع رق

يـتم تسـجيل الطـالب المقيـدين بالفرقـة األولـي للعـام  علـى أنالموافقـة  ــــ بشـأن تعليم والطـالب لشئون المذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ـــد  2017/2018الجـــامعي  ــــ إيقـــام القيـــد( فـــي النظـــام الجدي ـــد ــ ويخيـــر الطـــالب البـــاقين ل عـــادة  ...التـــى حـــالتهم )إرجـــاء القي

دراســـي وفقـــا الملتحقـــين للدراســـة بالكليـــة بنظـــام ســـت ســـنوات لنيـــل درجـــة البكـــالوريوس فـــي الطـــب والجراحـــة بـــين إعـــادة العـــام ال
بالفرقـة األولـي بالكليـة وفقـا لنظـام خمـس سـنوات دراسـية  لالستمرار في الدراسة وفقـا ألحكامـه حتـى التخـرج أو االلتحـاق للدراسـة

بنظام الساعات المعتمـدة علـى أن يبـين الطالـب روبتـه كتابـة ويشـترة موافقـة ولـي األمـر لمـن لـم يبلـي سـن الرشـد وأي مـا كانـت 
 في النظامين معاملة الطالب الباقي ل عادة.روبة الطالب يعامل 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 915/2/10/8201م الموضوع رق

بسـمة مسـعد سـعد  /الطالبـةالموافقـة علـى قبـول العـذر المقـدم مـن ــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة 
 عن دخول امتحانات الدور األول والثاني كعذر قهري حيث أنها تم فصلها  2017/2018بالفرقة األولي للعام الجامعي سمكه 

 نهائيا من الكلية وذلك لتعدد مرات الرسوب حيث أنها كانت مريضه وقد تقدمت باألوراق التي تثبت صحة كالمها .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 601/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقة على تصويب نتيجة كل من :ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبل الكلية مذكرة أ.د/ وكي
( بالفرقـة السادســة و النســاء والتوليـد فـي مــادتي )الجراحـة العامـة 2016/2017طالـب بالكليــة دور نـوفمبر ــــ الطالـب/ حمــدي سـعيد إبــراهيم السـبكي 1

.... درجـة بتقـدير امتيـاز  777بتقـدير امتيـاز بـدال مـن  798درجة في مادة الجراحة العامـة الدرجـة الكليـة  ( 21)زيادة والمجمول الكلي والتراكمي ... أحقيته في 
درجـة  1241والمجمـول الكلـي للفرقـة السادسـة جيدجـدا درجة بتقدير  388بدال من  جيدجدابتقدير  404درجة في مادة النساء والتوليد الدرجة الكلية  (16)وزيادة 

درجـة بتقـدير  5650درجة بتقدير عام ممتاز مـع مرتبـه الشـرم بـدال مـن  5687درجة بتقدير عام جيد جدا والمجمول التراكمي  1204بدال من  بتقدير عام ممتاز
 عام ممتاز .
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ة لفرقـة الخامسـدعوي قضائية إلعادة تصحيح مادتي الباطنة العامة )دور أول( وطب األطفال )دور ثـان( ل ـــ الطالب/ عبد هللا إبراهيم السيد غباشي2
ممتـاز( ... وأحقيتـه فـي زيـادة مقـدارها  774بـدال مـن ممتـاز  775( درجـة فـي مـادة الباطنـة العامـة 1حقيته في زيادة مقدارها )أ ... 2015/2016للعام الجامعي 

.... أحقيتـه فـي زيـادة  2016/2017الجـامعي مـادة النسـاء التوليـد بالفرقـة السادسـة للعـام و  ممتـاز( 426ممتـاز بـدال مـن  435 ( درجة في مـادة طـب األطفـال9)
درجـة بتقـدير عـام ممتـاز بـدال  1306درجة بتقدير جيدجدا( والمجمول الكلي للفرقة السادسة ) 406درجة بدال من  421درجة لتصبح درجة المادة ) (15)مقدارها 

 درجة بتقدير عام ممتاز( .  5700از مع مرتبه الشرم بدال من درجة بتقدير عام ممت 5725درجة بتقدير عام جيد جدا( والمجمول التراكمي ) 1291من 
في مادة النساء والتوليد بالفرقـة السادسـة والمجمـول الكلـي والتراكمـي  2016/2017طالبة بالكلية دور نوفمبر  ـــ الطالبة/ لمي كمال الدين أحمد وهب3

درجـة بتقـدير جيـد جـدا والمجمـول الكلـي  400درجـة بتقـدير جيدجـدا بـدال مـن  404كليـة للمـادة درجات لتصبح الدرجـة ال (4).... أحقية الطالبة في زيادة مقدارها 
درجة بتقدير عام ممتاز مع مرتبـة الشـرم  5596درجة بتقدير عام جيد جدا والمجمول التراكمي  1222درجة بتقدير عام جيدجدا بدال من  1226للفرقة السادسة 

 مع مرتبة الشرم . درجة بتقدير عام ممتاز 5592بدال من 
فــي مــادة النســاء والتوليــد والمجمــول الكليــة والتراكمــي ... أحقيــة  2016/2017طالــب الكليــة دور نــوفمبر ـــــ الطالــب/ مصــطفي أســامة فهــيم منصــور 4

درجـة بتقــدير جيـد جــدا  410مــن درجــة بتقـدير جيدجــدا بعـد جبــر النصـف درجــة بـدال  416درجـة لتصــبح الدرجـة الكليــة للمـادة  (5ر5)الطالـب فــي زيـادة مقــدارها 
درجــة بتقــدير عــام ممتــاز والمجمــول  1299درجــة بتقــدير عــام ممتــاز بــدال مــن  1299درجــة بتقــدير عــام ممتــاز بــدال مــن  1305والمجمــول الكلــي للفرقــة السادســة 

 ة الشرم .درجة بتقدير عام ممتاز مع مرتب 5847درجة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرم بدال من  5853التراكمي 
فـي مـادة النسـاء والتوليـد والمجمـول الكلـي والتراكمـي .... أحقيـة  2016/2017طالـب الكليـة دور نـوفمبر ـــ الطالب/ عبد الرحمن فتحي محمد الدقن 5

درجــة بتقــدير جيدجــدا  412درجــة بتقــدير جيدجــدا بعــد جبــر النصــف درجــة بــدال مــن  420درجــة لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة  (7ر5)الطالــب فــي زيــادة مقــدارها 
درجـة بتقـدير عـام ممتـاز مـع مرتبـة  5828بتقدير عام ممتاز والمجمـول التراكمـي  1283درجة بتقدير عام ممتاز بدال من  1291والمجمول الكلي للفرقة السادسة 

 درجة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرم . 5820الشرم بدال من 
 : ـرارـالقــ

 امعة الموافقة ... ويرفع للج
 116/2/10/8201م الموضوع رق

 بامتحانات / نرمين حامد الجزيز لاللتحاق  الطالبةالطلب المقدم من ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 علما بأن حالتها باقي لةعادة في مادة طب األطفال بالفرقة الخامسة . 2017/2018الفرقة السادسة 
 : ـرارـالقــ

 موافقـــــــــــــــــةال
 261/2/10/8201م الموضوع رق

لطلبــة الفرقــة الثالثــة للعــام الموافقــة علــى تشــكيل لجــان الممتحنــين ـــــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
 لقسم الباثولوجيا . 2018/2019ي الجامع
 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة
 316/2/10/8201م وضوع رقالم

 كل من : إيقاف القيدالموافقة على ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
نظـرا لظروفـه  وذلـك 2018/2019للعـام الجـامعي  األولـيوالمقيـد بالفرقـة ـ الطالب/ زياد يوسف يوسف محمد خليـل 1 
 اإليقاف األول .علما أن هذا هو .. المرضية .
نظرا لظروفه المرضية  وذلك 2018/2019والمقيد بالفرقة الثانية للعام الجامعي ـ الطالب/ محمود محمد عبد الجواد 2 

 اإليقاف الثاني .علما أن هذا هو  ...
 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــة
 416/2/10/8201م الموضوع رق

على تشكيل لجنة باألقسام العلمية لمراجعة جـودة التصـحيح  الموافقةن ـــ بشأ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
م بتشـكيل اللجنـة واألشـراف ... يقـوم أ.د/ رئـيس قسـللكنتـرول  قها على اإلجابة النموذجيـة وذلـك قبـل تسـليم األوراومطابقت
 عليها.
 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــة 
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 س:: موضوعات شئون هيئة التدري سادسا 
 516/2/10/8201م الموضوع رق

المـدرس المسـاعد بقسـم الباطنـة العامـة عزة عبـد المنصـف جمعـه  /الطبيبةالنظر في شأن ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
بعدم أدارج اسم سيادتها بجـدول النوتتجيـات لحملهـا بالشـهر السـادس وتخفـيت سـاعات العمـل المقـررة بحـد أقصـي خمـس 

 ساعات يوميا .
 : ـرارــالقـ

 يام األسبول .الموافقة على أن تتواجد بالقسم جميع أ
 616/2/10/8201م الموضوع رق

بقســم التوليــد وأمــراض النســاء  ةالمعيــد عبيــر عاصــم عنتــر /ةالطبيبــتعيــين الموافقــة علــى ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية . اوالكلية نظرا لحصولهقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالكلية ب

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 716/2/10/8201م الموضوع رق

 المعيد بقسم التخدير بالكلية محمد شكري عبد الصادق  /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 

 لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 816/2/10/8201م الموضوع رق

لشـغل بقسـم التخـدير بالكليـة  المعيـدةسناء أحمد فؤاد إبـراهيم  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلقسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 916/2/10/8201م الموضوع رق

  التخديربقسم  المعيدةإيمان جمال رمضان عبد المقصود  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات المساعد  لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 701/2/10/8201م الموضوع رق

لشغل وئيفة المدرس بقسم التخدير بالكلية  الموافقة على تعيين د/ أحمد على عبد العزيزــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 117/2/10/8201م الموضوع رق

األسـتاذ المسـاعد بقسـم التخـدير  الموافقـة علـى تعيـين د/ عـز الـدين صـالح محمـد إبـراهيمــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .تاذ لشغل وئيفة أسبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األساتذة
 217/2/10/8201م الموضوع رق

المـدرس بقسـم الباثولوجيـا  الموافقة علـى تعيـين د/ نهـي محمـد نـور الـدين أحمـد القاضـيــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 قسم والكلية .بذات اللشغل وئيفة أستاذ مساعد بالكلية 
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 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 317/2/10/8201م الموضوع رق

المـدرس بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة  الموافقـة علـى تعيـين د/ إيمـان علـى محمـد أحمـديــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .اعد لشغل وئيفة أستاذ مسبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 417/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية    ـــ د/ عبير أحمد الرفاعي

 المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية    د/ نفين ماهر الشيخ ـــ
 .بناءا على قرار اللجنة العلمية بذات القسم والكلية لشغل وئيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 517/2/10/8201م الموضوع رق

األســتاذ المســاعد بقســم التوليــد وأمــراض الموافقــة علــى تعيــين د/ أســامة علــى الكيالنــي ــــ بشــأن  تــدريسمــذكرة شــئون هيئــة ال
تـاريخ مـرور خمـس سـنوات  25/11/2018بذات القسم والكلية على أن يؤجـل تعيينـه حتـى لشغل وئيفة أستاذ النساء  بالكلية 

 على وظيفة أستاذ مساعد .
 : ـرارـالقــ

 ساتذة .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األ
 617/2/10/8201م الموضوع رق

بقســم التوليــد وأمــراض النســاء  المعيــدمحمــود رمــزي راشــد  /الطبيــبتعيــين الموافقــة علــى ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 717/2/10/8201م الموضوع رق

لشغل بقسم الباطنة العامة بالكلية  المعيدأحمد صابر الغريب  /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 وفية .والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنقسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 817/2/10/8201م الموضوع رق

بقسـم الطفيليـات  المـدرس المسـاعدنهـي محمـد أبـو حسـين  /ةالطبيبـتعيـين الموافقـة علـى ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 . الدكتورا  على درجة  اوالكلية نظرا لحصولهقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـلقــا
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 917/2/10/8201م الموضوع رق

بقســم التشــريح   المــدرس المسـاعدنســرين عبـد هللا فــتح هللا  /ةالطبيبــتعيــين الموافقــة علـى ــــ بشـأن  مـذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتورا  .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارــالقـ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 801/2/10/8201م الموضوع رق
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التشـريح بقسـم  المـدرس المسـاعد إيمـان عبـد الغنـي عيسـي /ةالطبيبـتعيـين الموافقـة علـى ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتورا  .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية  واألجنة

 ـرارـــالق
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 118/2/10/8201م الموضوع رق

بقسـم جراحـة  المـدرس المسـاعدإسماعيل توفيـق عبـد العزيـز  /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتورا  .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعظام بالكلية 

 ـرارـــالق
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 218/2/10/8201م الموضوع رق

بقسـم جراحـة  المـدرس المسـاعدأسامة عبـد المحسـن شـري   /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتورا  .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعظام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 318/2/10/8201م الموضوع رق

طــب بقســم  المــدرس المســاعد نهــي محمــد عاشــور جبريــل /ةالطبيبــتعيــين الموافقــة علـى ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتورا  .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية  األطفال

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 418/2/10/8201م الموضوع رق

عــالج األورام بقســم  ةالمعيــدســمر حســني ســليمان حســن  /ةالطبيبــتعيــين الموافقــة علــى ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 طب المنوفية .على درجة الماجستير من  اوالكلية نظرا لحصولهقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية  والطب النووي 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 518/2/10/8201م الموضوع رق

بقسـم جراحـة القلـب والصـدر  المعيـدمحمد حمدي أبـو سـريع  /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصوله على درجة قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 618/2/10/8201م الموضوع رق

بقسـم طـب األطفـال بالكليـة  المعيـدةأمـاني صـبحي الفالحـه  /ةالطبيبـتعيـين الموافقـة علـى ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لى درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصولها عقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 718/2/10/8201م الموضوع رق

بقســم عــالج  المعيــدةدينــا مصــطفي عبــد القــادر الحبشــي  /ةالطبيبــتعيــين الموافقــة علــى ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
والكليـة نظـرا لحصـولها علـى درجـة الماجسـتير مـن طـب قسـم بـذات المسـاعد  لشـغل وظيفـة مـدرساألورام والطب النووي بالكلية 

 المنوفية .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 881/2/10/8201م الموضوع رق
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المـدرس بقسـم التخـدير بالكليـة خالـد محمـد أحمـد جـاب هللا  /دالموافقة علـى تجديـد إعـارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .7/8/2018من  ااعتبار بالمملكة العرتية السعودية بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام 

 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 918/2/10/8201م الموضوع رق

المــدرس بقســم األنــف واألذن عطــا هللا حــافا عطــا هللا  /دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .16/12/2018من  ااعتبار بالمملكة العرتية السعودية بدون مرتب للعمل  عاشرعام لمدة والحنجرة بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 901/2/10/8201م الموضوع رق

األســتاذ المســاعد بقســم األمــراض أحمــد محمــد الشــري   /دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .2/10/2018من  ااعتبار بالمملكة العرتية السعودية بدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام ية بالكلية العصبية والنفس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 191/2/10/8201م الموضوع رق

األســتاذ المســاعد بقســم األمــراض عمــرو ســعيد شــلبي   /دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .27/9/2018من  ااعتبار بالمملكة العرتية السعودية بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام العصبية والنفسية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 219/2/10/8201م الموضوع رق

الصــحة د بقســم األســتاذ المســاععــاطف عــوض ميخائيــل  /دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
مـــن  ااعتبـــار  )بالـــداخل( الســـفارة األمريكيـــة بالقـــاهرةبـــدون مرتـــب للعمـــل  خـــامسلمـــدة عـــام بالكليـــة  المجتمـــعطـــب العامـــة و 

 علما بأنه لم يقدم أصل إفادة التجديد أو صورة منه . 8/11/2018
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 391/2/10/8201م الموضوع رق

األســتاذ بقســم الفســيولوجيا بالكليــة النظــر فــي انتــداب أ.د/ جــرجس صــبري يوســف حنــا ـ بشــأن  التــدريس مــذكرة شــئون هيئــة
 . انتداب جزئي بواقع يومين أسبوعيا 2018/2019للتدريس بكلية الطب بالقوات المسلحة للعام الجامعي 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 491/2/10/8201م الموضوع رق

المـدرس بقسـم بـالل عبـد المحسـن عبـد المـؤمن منتصـر  /دالموافقـة علـى تجديـد إعـارة ـ بشـأن  هيئـة التـدريسمـذكرة شـئون 
ــدون مرتــب للعمــل  ثــانيلمــدة عــام الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة  ــة الســعودية ب اعتبــارا مــن بــوزارة الصــحة بالمملكــة العرتي

13/11/2018 . 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 519/2/10/8201م لموضوع رقا

ناريمـان عبـد الـرحمن  /دأ. 15/9/2018حتى  1/8/2018النظر في احتساب الفترة من ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 أجازة خاصة بدون مرتب وذلك إلنهاء متعلقاتها واستحقاقاتها المتعلقة  بالكلية التشريح بقسم متفرغ  أستاذعبد الفتاح 

 رج . بجهة عملها بالخا
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 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 619/2/10/8201م الموضوع رق

مها محمود حنفي سالم  /د 30/9/2018حتى  8/6/2018النظر في احتساب الفترة من ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بالخارج .  حقاتهاإجراءات صرم مستبالكلية  أجازة خاصة بدون مرتب وذلك إلنهاء  األشعة التشخيصيةبقسم  مدرس
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا
 791/2/10/8201م الموضوع رق

 المقدم من كل من :الموافقة علي قبول االعتذار   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ذ بقسـم جراحـة المسـالك البوليـة وعميـد الكليـة عـن عـدم سـفر سـيادته إلـى األسـتاـ أ.د/ أحمـد أحمـد علـى جمـال الـدين 1

علـى نفقـة  2018سـبتمبر  23حتـى  20باريس بفرنسا لحضور المؤتمر الـدولي الثالـث والسـتون للمسـالك البوليـة فـي الفتـرة مـن 
 لسفر .لالجامعة وذلك لتعذر الحصول على التأشيرة 

ــا الجنوبيــة المــدرس بقســم جر ـــ د/ فــؤاد محمــد زنــاتي 2 احــة المســالك البوليــة بالكليــة عــن عــدم الســفر إلــى ســول بكوري
علـى نفقـة  2018أكتـوبر  7حتـى  4لحضور المؤتمر الدولي الثامن والثالثـون للجمعيـة العالميـة للمسـالك البوليـة فـي الفتـرة مـن 

 الخاصة وذلك لتعذر الحصول على التأشيرة من السفارة .
 ـرارـالقــ

 ع للجامعةالموافقة .. ويرف
 891/2/10/8201م الموضوع رق

 كل من : المقدم منإحاطة المجلس علما بالتقرير  بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  المساعد بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية األستاذ  ـــ د/ هاجر عبد المجيد العجيزي 1
  المساعد بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية ستاذاأل   ـــ د/ سوزان أحمد الحسنين2

إبريـل  7حتـى  5في الفترة مـن وذلك عن سفر سيادتهما إلي أنشغون بكوريا الجنوتية لحضور المؤتمر العالمي ألورام الثدي 
 . 15/7/2018علي نفقة الجامعة وقد تضمن التقرير قيام سيادتهما  بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  2018
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 991/2/10/8201م الموضوع رق

 حسام حسن عبد الرحيم فوزي  /الطبيبالموافقة على مد بقاء  بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
للسفر إلى مركز أسان الطبي شهور  10المدرس المساعد بقسم جراحة التجميل والحروق بالكلية وعضو األجازة الدراسية لمدة 

بكوريا الجنوبية لجمع المادة العلمية الخاصة بدرجة الدكتورا  وذلك لمدة شهرين إضافيين  على نفقته الخاصة لتصبح األجازة 
 ( وذلك الستكمال األبحاث وجمع المادة العلمية .2019يناير  31حتى  2018فبراير  5شهرا بداية من ) 12الدراسية لمدة 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 

 200/2/10/8201م الموضوع رق

إبــداء  رأي الكليــة فــي مشــروع البرنــامط التنفيــذي بــين جمهوريــة  بشــأنــ مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 . 2019/2020مصر العرتية والبحرين ألعوام 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 120/2/10/8201م قالموضوع ر

المشـرف األجنبـي علـى  المقـدم مـنإحاطـة المجلـس علمـا بـالتقرير  بشـأنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
المدرس المساعد بقسم الباثولوجيا بالكلية وعضو البعثة الخارجية من بعثات السـنة الثانيـة الطبيبة/ إسالم محمد سامي مليجي 

بالمملكــــة  20/5/2015للحصــــول علــــى الــــدكتورا  اعتبــــارا مــــن  2012/2017لخطــــة الخمســــية  الخامســــة مــــن ا 2013/2014
 . 2019المتحدة الذي يفيد أن الدراسة نشرت سبعة أبحاث ومن المتوقع أن تنتهي الرسالة في إبريل 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 220/2/10/8201م الموضوع رق

إبـداء رأي الكليـة فـي بروتوكـول الـدورة الخامسـة للجنـة المشـتركة  بشـأنــ ية للدراسـات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ وكيل الكل
 . 29/9/2017المصرية األرمينية الموقع ببيرفان في 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 320/2/10/8201م الموضوع رق

إحاطـة المجلـس علمـا بخطـاب أ.د/ نائـب رئـيس الجامعـة للدراسـات  نبشـأــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
والمتضمن موافاة الجامعة بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليـة الـراوبين فـي المشـاركة فـي تقيـيم الخطـ  العليا والبحوث 

ب الوارد مـن اإلدارة المركزيـة للبعثـات البحثية المقدمة من المرشحين لخطة البعثات السنوية والبرامة المختلفة وذلك طبقا للخطا
مـــن الخطـــة الخمســـية الثامنـــة  2018/2019والمتضـــمن بـــأن اإلدارة بصـــدد اإلعـــداد ل عـــالن عـــن خطـــة البعثـــات للعـــام الثـــاني 

   وكذا البرامة المختلفة الممولة من البعثات. 2017/2022
 ـرارـالقــ

 أحي  المجلس علما
 420/2/10/8201م الموضوع رق

إبــداء الــرأي الكليــة فــي تعزيــز التعــاون بــين الجامعــات المصــرية  بشــأنـــ أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
 وجامعة نوتنجهام البريطانية .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

 : موضوعات البحوث العلمية ثامنا : 
 520/2/10/8201م الموضوع رق

الموافقـة علـى تسـجيل أبحـاث للسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس وهـم  ــ بشـأنلدراسـات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية ل
  على النحو التالي : 

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 8 مدرس الميكروبيولوجيا إيمان عبد النبي السيد المصري د/  1
 1 أستاذ مساعد التشريح واألجنة  وائل بدر الخوليد/  2
 1 أستاذ مساعد األمراض الصدرية د/ مها يوسف الحفناوي  3
 8 رسمد الباطنة العامة د/ عبد الناصر عبد المعاطي عبد الرحمن 4
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 620/2/10/8201م الموضوع رق

أ.د/ نبيـل عبـد الفتــاح  المقـدم مـنبحثـي المشـروع ال الموافقــة علـى ــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 مدرس بالقسم   ة  باحث رئيسي والباحثين المشاركين د/ شيماء كمال الدين ذويناألستاذ بقسم الباطنة العامالكفراوي 
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ة/هيــثم رضــا بــدر مــدرس  مدرس مساعد بالقسم       ة/ مصطفي بكري حامد  مدرس مساعد بالقسم د/ مي أشرم كامل
 ... عنوان البحث :مساعد بالقسم .

Aphase II, randomized, double blind, double- dummy, active-controlled, three-arm clinical trial 

to investigate the efficacy and safety of  Roselle 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 720/2/10/8201م الموضوع رق

تحـت  طلبـة كليـة الطـب المقـدم مـنالمشـروع البحثـي  الموافقـة علـى ــ بشـأنسات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدرا
 حتـى أكتـوبر 2018أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب القصر العيني في الفترة من إبريل يري سالم أشرف د/ حسني خ

  ها طلبة من جميع الجامعات المصرية .دولة حول العالم على رأسها مصر ويشارك في 92ويشارك في البحث  2018
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 820/2/10/8201م الموضوع رق

ــ بشــأنعــرض خطــاب أ.د/ رئــيس قســم الطــب الشــرعي والســموم اإلكلينيكيــة  ــالموافقــة علــى اعتمــاد تشــكيل  ـ دبلوم اإلداري ل
 لى النحو التالي :ع طبية الشرعيةموم والكيمياء الالس

 عميد الكلية  ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 1 
 وكيل الكلية للدراسات العليا  ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل2 
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين3 
 منس  البرنامة  مفرح محمد حجازي د/   ـ 4 
 مدير إدارة الدراسات العليا  محمد شيحهمحمد أم  /ةالسيدـ 5 
 مسئول الدبلومة بالدراسات العليا   ـ السيد/ رضا حسن6 
 مسئول الحسابات ـ السيدة/ هناء عبد الفتاح الشافعي7 
 مسئول المعمل  ـ د/ هبه عبد الوهاب الشاطر8 
 معاون الكلية  هشام أحمد حسينـ السيد/ 9 
 سكرتارية بالقسم بد الستار أحمدـ السيدة/ أماني ع10 
 عامل خدمات  ـ السيد/ إيهاب صالح11 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 920/2/10/8201م الموضوع رق

ــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــال  ــدبلومات المهني  2018/2019" للعــام الجــامعي  األولــي" الجلســة  مجلــس إدارة ال
 . 25/9/2018لمواف  ا الثالثاءوالمنعقدة يوم 

 ـرارـالقــ
 إحاطة المجلس علما والموافقة على ما جاء بالمحضر .

 102/2/10/8201م الموضوع رق

 موافقة مجلس إدارة الدبلومة المهنية في مكافحة العدوي على : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ة المهنية في مكافحة العدوي أكثر من سنتين فقط وال يجوز التجديد .الدبلوم ــــ ال يجوز إيقاف القيد لدرجة1
 ـــ ال يجوز تأجيل االمتحان أكثر من ترمين فقط .2

 ـرارـالقــ
 .. ويرفع للجامعةكل الدبلومات المهنية ويطب  على  الموافقة



   2018 /9/10الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
 14/10/2018والممتدة حتى يوم األحد الموافق

 

 

21 

 
 

 112/2/10/8201م الموضوع رق

للعـام الجـامعي  2018قبـول دورة  القيـد دور أكتـوتر  الموافقـة علـى شـأنــ بمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ـــــ الدبلوم المهنيـة لمكافحـة العـدوي ــــ الدبلومـة  والكيمياء الطبية الشرعيةالدبلومة المهنية تخصص السموم  2018/2019
 لجودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض .المهنية 

 ـرارـالقــ
 .. ويرفع للجامعةل دورة القيد على النحو التالي : على قبو الموافقة 
 أوال: السموم والكيمياء الطبية الشرعية : 

  ـ ة/ زهراء مصطفي على عليوة   ـ ة/ أحمد رمضان حسان أمام
 رضوى عصام الدين حمزة ـ ة/  رجاء أحمد عيد حسين خليفة ـ ة/
 ناوي هند الشناوي محمود الش ـ ة/   سوزان حمدي سيد أحمد ـ ة/
 محمود محمد حسين حسن ـ ة/  محمد عبد الفتاح عبد العزيز ـ ة/
 هديل مجدي محمود محمد ـ ة/  سلمي أحمد جمال عبد الفتاح ـ ة/
 محمود أبو اليزيد محمد ـ ة/  أسماء محمد السيد عبد الباقيـ ة/
 ندي عبد المنعم عبد الرؤم ـ ة/   ميرال عالء توفي  على  ـ ة/
 عثمان عبد الحليم عثمان ـ ة/   يومي آالء عاطف ب ـ ة/
 نبيلة على محمد الديب ـ ة/   أحمد محمد محمد محمد ـ ة/
 ندا جمال مختار زايد ـ ة/   سحر عاصم أحمد بروش ـ ة/
 إسراء محمد إبراهيم الحريري  ـ ة/   ميادة إبراهيم عبد الحي ـ ة/
 آالء مجدي شكري أحمد ـ ة/   روضه فتحي خيرت ناجي ـ ة/
 أحمد هادي ماجد محمد ـ ة/   ياسمين محمد جابر الطباخة/ـ 

 هبه عبد المعز محمد يوسف ـ ة/   منى صادق أحمد طه ـ ة/
 سارة متولي االكولـ ة/   الشيماء عبد المرضي محمد ـ ة/
 مها عبد المرضي هاشم عبد العال ـ ة/   رانيا إسماعيل السيد جادو ـ ة/
 نيفين محمد محمود وزالة ـ ة/   مي هاني السيد عبد المعطيـ ة/
 أحمد محمد عبد هللا سليم ـ ة/  أحمد وئام أبو اليزيد الكيالني  ـ ة/
 عادل على محمد داوود ـ ة/   راجية ممدوح رأفت الشناوي  ـ ة/
 عبد الرحمن ناصر جودة ـ ة/  أسماء إبراهيم محمود عبد الحميد ـ ة/
 لؤي محمد الصايم نوران ـ ة/   رحاب جمال إبراهيم قبالي ـ ة/
 تحسين خليل على محسن ـ ة/  سهام محمد فتحي عبد الحليم ـ ة/
 هاجر جمال عزت ـ ة/   ياسمين طلعت مصطفي ـ ة/
 هند زكريا عبد هللا محمود ـ ة/   سها محمد فتحي عبد العليم ـ ة/
 رودة محمد عبد الظاهر ـ ة/  رقية عبد السالم محمد الشافعي ـ ة/
 محمود عبد العزيز محمود الطباخ ـ ة/  محمد أحمد ربيع محمد مختار ـ ة/

 :  ى ثانيا : مكافحة العدو  
 أحمد عبد المقصود أحمد الدباوي  ـ ة/   سعد السيد على  إحسان ـ ة/
 إسراء زكريا يحيي العيسوي  ـ ة/  أسامة فتحي محمد جالل  أبو عامر ـ ة/
 ي عطيةإيمان إبراهيم حبشـ ة/   إسالم طلعت عزت أمين ـ ة/
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 جهاد أحمد زين العابدين عبد العظيم ـ ة/   أية ماهر محمد النجار ـ ة/
 طارق على على أبو النصر ـ ة/  فوزي عبد الفتاح الخوليدعاء  ـ ة/
 عزة محمد سعيد محمد عبد المنعم الشيخ ـ ة/  عزة حلمي رجب محمد حسن ـ ة/
 لرحمن السباعي عبد الواحدمحاسن عبد ا ـ ة/  عزيزة محمد السطوحي عبداللطيف ـ ة/
 مروة حسني مصطفي عاشور ـ ة/  محمد عبد الحكيم منصور حالوة ـ ة/
 نيرمين ناصر أحمد موسي ـ ة/   نهي أحمد محمد بصل ـ ة/
 هشام حجازي محمد حجازي  ـ ة/  هبة هللا مصطفي محمود أحمد ندا ـ ة/
 المحسنأمل خيرى السيد عبد  ـ ة/  أسماء صابر المرسي الغراب ـ ة/
 أميرة نبوي عبد المعطي أبو العزم ـ ة/  أميرة رشوان عبد المجيد الجمسي ـ ة/
 علياء محمد فايز أبو أحمد ـ ة/  عفام الغنيمي إبراهيم الشرقاوي  ـ ة/
 ليلي عبد الحليم سيد أحمد الفقي ـ ة/  كريمة إسماعيل أحمد عبد الحافظ ـ ة/
 منى كامل محمد العشماوي  /ـ ة  مبروكة عبد المنعم حسن الحداد ـ ة/
 أحمد فتحي محمود مهدي ـ ة/   هدي أحمد السيد الشرل ـ ة/
 أسماء لطفي محمد صالح ـ ة/   أسماء حسن محمد محمد ـ ة/
 أميرة عبد الحكيم عبد الوهاب أوا ـ ة/  آالء أشرم مصطفي النحاس ـ ة/
 سفة إبراهيم عبد الحافظ يو أي ـ ة/   آيات مصطفي محمد سالم ـ ة/
 أيمن عبد القادر جابر أحمد الغني ـ ة/   إيمان عبد منصور رسالن ـ ة/
 بسمة مصطفي عبد الحليم الجمل ـ ة/  إيهاب عاصم عبد الرحمن الطويل ـ ة/
 تمرهان حسن توفي  عاشور ـ ة/  بسنت رمضان بدوي محمد شلبي ـ ة/
 دينا رضا محمد زكريا المصري  ـ ة/   دعاء سمير بيومي شريف ـ ة/
 سلمي محمد سعد أحمد راشد ـ ة/   سارة عيد على سيد سالمة ـ ة/
 سماح سامي محمد البسيوني ـ ة/  سلوي نجيب محمد الدحشوري  ـ ة/
 شيرين رجب عبد العظيم عطوة ـ ة/ سمر صبحي عبد المجيد عبد السالم ـ ة/
 محمد أحمد محمد الفوال ـ ة/    عزة توحيد حسن السلكاوي  ـ ة/
 محمد قطب عبد الحميد محمود ـ ة/   تحي محمد الصباغمحمد ف ـ ة/
 مراد خيري إبراهيم عسكر ـ ة/  محمود مصطفي المهدي مصطفي ـ ة/
 منار عبد الحميد طه عبد السالم ـ ة/   مروي السيد أحمد العقب ـ ة/
 منى مختار صالح الشويخ ـ ة/  مني كمال السيد شرم الدين ـ ة/
 مي إبراهيم محمد نايل ـ ة/   منى مفرح الجوهري صبر  ـ ة/
 مي عبد العزيز عبد الرحيم الشرقاوي  ـ ة/  مي عادل محمد علي الصوام ـ ة/
 ندي السيد حسن أبو الحسن ـ ة/   نانسي السيد فريد جادو ـ ة/
 نهي محمد على عبد الحي ـ ة/  نهلة عبد العظيم عبد العظيم زعلونـ ة/
 يرين محمد محمود حلمي عالمن ـ ة/   نورا جمال محمد المالح ـ ة/
 هدير محمود السعيد راوب الكوش ـ ة/   نيفين جرجس رمسيس ـ ة/
 والء فوزي أحمد حمد ـ ة/   هناء عبد هللا حسانين مبارن ـ ة/
 ياسمين مرسي نعماني محمد النعماني ـ ة/  ياسمين جمال عبد الناصر سعيد ـ ة/
 هبه محمد محمد عبد الهادي ـ ة/ نهي عبد الحكيم عبد العظيم عبد الغفار ـ ة/
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 والء عيسي عبد الحفيظ السعدني ـ ة/  هدير كمال عبد الحميد القلشي ـ ة/
 أحمد شعبان محمد على ـ ة/   أحمد سراج الدين سعد طه ـ ة/
 أحمد محمد محمد محمود طه ـ ة/   أحمد محمد السيد محمد ـ ة/
 مصطفي برسيمإسالم مصطفي ـ ة/    أحمد نبيل سعيد البزار ـ ة/
 آالء عبد الرحمن علي السيد ـ ة/   أسماء السيد إبراهيم عقلـ ة/
 أماني محمد السيد عبد هللا ـ ة/  الشحات عبد الرؤم جاد عبد الال ـ ة/ 
 أميرة عبد هللا عبد الرحمن عيسيـ ة/  أمنية محمد حمدي عبد العال الشاعر ـ ة/ 
 ية شكري محمد جعفر أ ـ ة/   كعب الخير عبد العاطي زيدان ـ ة/
 إيمان زكريا يحيي محمد العيسوي  ـ ة/  أية محمد عبد الحميد عطا هللا ـ ة/ 
 بدوي عبد النبي عيد السيد الفقي ـ ة/   إيمان محمد منصور منصورـ ة/ 
 محمد مدحت محمود عبد الغفار جيرمينـ ة/    جهاد حلمي أحمد شلبي  ـ ة/
 خلود جمال محمد عمارة ـ ة/   حنان وحيد توفي  الديبـ ة/ 
 رامي راجح محمد راجحـ ة/   دينا رجب عفيفي جمعه إسماعيلـ ة/ 
 رانيا عبد الرءوم محمد عبد ـ ة/    رانيا صبحي السيد حسن ـ ة/
 رشا عبد الرحمن محمد محمود ـ ة/  رحاب محمد عبد العزيز عرابيـ ة/ 
 د عبد الغني  العراقيزينب السعيـ ة/   رود  سامي أحمد المليجي متارد ـ ة/ 
 سارة محمد إبراهيم القصبيـ ة/    سارة إبراهيم محمد أحمد ـ ة/
 سماح حسن عبد المقصود محمد النعناعي ـ ة/  سارة محمد عبد الوهاب أبو عجيزةـ ة/ 
 سوزان أحمد على الشاميـ ة/   سمر محسن محمد صادق خليلـ ة/ 
 اء عبد الجواد على الظنيشيمـ ة/   شيماء شوقي عبد المجيد جعفر ـ ة/
 صفاء محمد شعيب عبد الح   ـ ة/   شيماء محمد صادق كانون ـ ة/ 
  ـ ة/هند محمود محمد رضا  عبد الحميد فتحي عبد الحميد عالمـ ة/ 
 عمرو جمال صالح ضباشهـ ة/    عمرو أحمد جمعه إبراهيم ـ ة/
 بازمحمد السعيد إبراهيم  ـ ة/   فاتن محمد حسن الحماقي ـ ة/ 
 محمد عبد اللطيف محمد زيدانـ ة/   محمد سليمان الدسوقي سليمانـ ة/ 
 محمد عالم عبد الرحمن علىـ ة/   محمد عالء الدين عبد الخال  عوض ـ ة/
 مروة مصطفي السيد الغرابلي ـ ة/  مروة الدمرداش عبد الحميد محمدـ ة/ 
 محمدمنى سامي محمود ـ ة/    منار عمر عبد الفتاح مخلومـ ة/ 
 منى مرعي محمود مرعيـ ة/   منى عبد الستار الشناوي محمد الشناوي  ـ ة/
 نرمين محمد محمود الجاويش ـ ة/   مها عبد العاطي محمد شلبيـ ة/ 
 نيرمين مدحت عبد العزيزـ ة/   نشوي إبراهيم عبد الحميد الشين ـ ة/ 
 ود  الغرابليهناء عبد الحميد محمـ ة/    عت عبد الحليم أحمد هدي طل ـ ة/
 ـ ة/ وفاء إسماعيل حمدان حسن  هيثم محمد عبد المولي طه إبراهيم ـ ة/ 

 رحاب رجب رمضان الجبري  ـ ة/   ـ ة/ ياسمين مجدي حسن حسين
 ـ ة/ ودير ماهر محمد الشيخ    ـ ة/شيماء سمير بيومي

 ـ ة/ هبه محمود محمد محمد المنير    ـ ة/ عبد الفتاح على عبد الفتاح
 : : جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريت ثالثا
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 إيهاب عبد المعطي عبد المعطيـ  ة/    مروة ربيع نعيم عبد البرـ  ة/ 
 نبيل دسوقي مغوري البحرـ  ة/    محمد عبد هللا محمد سيدـ  ة/ 
 هبه السيد إبراهيم شحاتهـ  ة/    سوزان أحمد على الشاميـ  ة/ 
 شيماء إبراهيم أمين العريفـ  ة/   د الواحدمحمد توفي  محمود عبـ  ة/ 
 رانيا شعبان حافظ مبرونـ  ة/    وليد أنور فهيم الشريفـ  ة/ 
 أسماء على أحمد سلطانـ  ة/    رفيدة محمد إبراهيم السقاـ  ة/ 
 أمال إبراهيم عطية قنديلـ  ة/   شيماء حسن عبد السالم الشافعيـ  ة/ 
 نهي محمود محمود الجنديـ  ة/    أحمد نبيل سعيد البزارـ  ة/ 
 داليا جمال عبد الغفار لبنـ  ة/    محمد صبحي محمد لبنـ  ة/ 
 أسامة بدر يوسف إبراهيم الكوميـ  ة/    تهاني فؤاد محمد أبو الحسنـ  ة/ 
 أسماء أبو بكر عبد الباري محمدـ  ة/   إيمان معوض محمود أبو كبشهـ  ة/ 
 إيمان فوزي مصطفي الشنوانيـ  ة/   مارشيماء محمد أحمد محمد عـ  ة/ 
 محمود أحمد عبد هللا سيدـ  ة/    سارة سامي عبد الرحمن طايلـ  ة/ 
 أحمد مصطفي متولي إبراهيمـ  ة/   رحاب السيد أبو المعاطي شلبيـ  ة/ 
 سارة سالمة مبرون شحاتهـ  ة/   أسماء إبراهيم السيد محمد شرمـ  ة/ 
 أسماء ماهر زهران عبد الرازق ـ  ة/   ميد هنداوي شيماء أحمد عبد الحـ  ة/ 
 أسماء رفعت عبد السالم ودنـ  ة/    إيمان سعيد سعد النمرـ  ة/ 
 سحر محمد مصطفي هولةـ  ة/   مصطفي نبوي عبد العال الشيخـ  ة/ 
 شيماء بيومي محمد السيدـ  ة/   أسماء سعيد محمد النبوي سالمـ  ة/ 
 رانيا رشاد عبد اللطيف الطحانـ  ة/    سمر جمال سالم عمارةـ  ة/ 
 شيماء نبيل محمود عبد القادرـ  ة/    إيمان سامي بيومي جادـ  ة/ 
 نهي عبد الحكيم عبد العظيم عبد الغفارـ  ة/    أسماء حلمي على خالمـ  ة/ 
 عائشة جابر السيد محمد األبيضـ  ة/   شيرين رجب عبد العظيم عطوةـ  ة/ 
 نشوي عبد الستار صابر عبد الباري ـ  ة/    عبد هللا موسيدعاء نشأت ـ  ة/ 
 يارا سامي سعيد المليجيـ  ة/    محمد السيد عبد  السيدـ  ة/ 
 خالد محمود حسن الشريفـ  ة/    إيناس رأفت أحمد القزازـ  ة/ 

 
 دعاء حمدي عبد العظيم عبد اللطيفـ  ة/    فاطمة أحمد فتحي شلبيـ  ة/ 
 أميرة مصطفي مصطفي مصطفيـ  ة/    مزوق محمددعاء فوزي ـ  ة/ 
 نجالء السيد عبد الخال  العدوي ـ  ة/    نجالء كرم محمد عبد ـ  ة/ 
 نجالء موسي عبد المعبود حسينـ  ة/   ماري مجدي سليمان رزق هللاـ  ة/ 

 221/2/10/8201 الموضوع رقم

ــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  ــوم وماجســتير ( 163لعــدد )وافقــة علــى مــد فتــرة الدراســة الم ـ دبل
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 جراحة األنف واألذن والحنجرةماجستير      هند السيد حسن ـ ة/ 1
 وجراحة العينماجستير طب     إيمان محمد محمد إبراهيمـ ة/ 2
 ماجستير طب وجراحة العين    سارة أحمد محمد صالحـ ة/ 3
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 ماجستير طب وجراحة العين   مروة جمال محمود أبو المعاطيـ ة/ 8
 ماجستير طب وجراحة العين   بسنت مصطفي محمد دومهـ ة/ 9

 ماجستير طب وجراحة العين    مروة محمد أحمد مليجهـ ة/ 10
 ة العامةماجستير الجراح    محمد على مجاهد محمدـ ة/ 11
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 بلوم التوليد وأمراض النساءد   حسين فهمي معوض السيدـ ة/ 153
 دبلوم طب األطفال   هانم محمد عبد الرحمن الديهيـ ة/ 154
 سرةدبلوم طب األ   فاطمة السيد إبراهيم رمضانـ ة/ 155
 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   إبراهيم رضا محمد عليـ ة/ 156
 ناسليةماجستير األمراض الجلدية والت   أية حسن محمد الجنديـ ة/ 157
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة    منى خالد عبد الحميدـ ة/ 158
 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   سارة محمد علي سالمةـ ة/ 159
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء بدراوي عبد الستارـ ة/ 160
 ألمراض الجلدية والتناسليةماجستير ا  أمل عبد المنعم أحمد أبو خضرةـ ة/ 161
 ماجستير جراحة العظام   محمد ممدوح محمد عفيفيـ ة/ 162
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   حامد هاني الصاوي يسنـ ة/ 163

 321/2/10/8201 الموضوع رقم

ــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   درجــة دبلــوم وماجســتير ( 32لعــدد )الموافقــة علــى إيقــاف القيــد  ـ
 ودكتورا  تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 لظروم خاصة       1/10/2018لمدة عام من  دكتورا  الجراحة العامة محمود أحمد صالح محمد  /ــ ط1
 لسفر  للخارج  1/10/2018لمدة عام من أمراض القلب واألوعية الدمويةا  دكتور   هشام رفعت محمد جاب هللا  /ــ ط2
 بأثر رجعي       1/10/2015لمدة عامين من   ماجستير الجراحة العامة مهدي أحمد عبد الحق عطايا  /ــ ط3
 لظروم خاصة       1/4/2018لمدة عام من  دبلوم طب األطفال رانده رضا عبد المجيد محمد  /ــ ط4
 لظروم خاصة      1/10/2018لمدة عام من  العامة دبلوم أمراض الباطنة   باسم أحمد محمد حجاب /ــ ط5
 بأثر رجعي       1/4/2016لمدة عام من   ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد فاروق متولي /ــ ط6
 لظروم خاصة 1/10/2018م من لمدة عا ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  ميادة جمال الدين محمود حجاج /ــ ط7
 لظروم خاصة 1/10/2018لمدة عام من   العامة ماجستير أمراض الباطنة  أسامة سعيد حسين أبو العال /ــ ط8
 لظروم خاصة 1/10/2018لمدة عام من   دبلوم طب األطفال  أيمن أحمد محمد الرويضي /ــ ط9
 لظروم خاصة 1/4/2018لمدة عام من  واألوعية الدموية أمراض القلبدبلوم   مصطفيمحمد أحمد سيد أحمد  /ــ ط10
 بأثر رجعي 1/10/2012لمدة عام من    أمراض الباطنة العامةدبلوم    ريحاب بدير بدوي طه /ــ ط11
 لظروم خاصة 1/10/2018لمدة عام من   ماجستير األشعة التشخيصية  مني محمد عثمان شرف الدين /ــ ط12
 بأثر رجعي 1/10/2017لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة الوهاب الشاعر  أحمد السعيد عبد /ــ ط13
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من    ماجستير الجراحة العامة  أشرف مجدي مصطفي محمد  /ــ ط14
 لظروم خاصة 1/10/2018لمدة عام من  طب الحاالت الحرجةماجستير  أحمد عبد هللا إبراهيم سليمان /ــ ط15
 لظروم خاصة 1/4/2018لمدة عام من  دكتورا  أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد عبد المجيد إبراهيم البالط /ــ ط16
 بأثر رجعي 1/10/2011من  ينلمدة عام   ماجستير التوليد وأمراض النساء  سارة سيد أحمد مصطفي عالم /ــ ط17
 بأثر رجعي 1/10/2017لمدة عام من   عظام ماجستير جراحة ال   أحمد جمال عبد العزيز /ــ ط18
 بأثر رجعي 1/10/2015لمدة عام من   ماجستير طب األطفال  إيناس عبد الموجود محمود سالمة /ــ ط19
 لظروم خاصة 1/10/2017لمدة عام من  ماجستير طب األطفال   الهام السيد سليمان أبو يوسف /ــ ط20
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 لظروم خاصة 1/10/2018لمدة عام من  لباثولوجيا اإلكلينيكيةاماجستير    شذا إبراهيم أحمد /ــ ط21
 بأثر رجعي 1/4/2012لمدة عام من   دبلوم أمراض الباطنة العامة أحمد عطية محمد المغرتي /ــ ط22
 بأثر رجعي 1/4/2013من  ينلمدة عام  أمراض الباطنة العامة ماجستير محمد نبيل السعيد عوض /ــ ط23
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  جاب هللا إيمان رفعت /ــ ط24
 بأثر رجعي 1/4/2014لمدة عام من   ماجستير التوليد وأمراض النساء  سالي نجاح طه رمضان /ــ ط25
 بأثر رجعي 1/4/2014لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء اسالم محمد عبد العزيز أحمد أبو سعدة /ــ ط26

 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من   ماجستير األشعة التشخيصية شيماء عبد العظيم فتوح /ــ ط27

 بأثر رجعي    1/10/2018لمدة عام من  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  إيمان عصام عبد العزيز /ــ ط28

 بأثر رجعي 1/4/2014لمدة عامين من  رة وصحتهاطب المناط  الحاماجستير  هاني عوض السيد غنيم /ــ ط29

 بأثر رجعي 1/4/2016لمدة عام من    ماجستير الجراحة العامة نهى محسن حسين عمر /ــ ط30

 تعثر المشرفين 1/10/2013من  ينلمدة عامأمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير     طاهر محمد أحمد النجار /ــ ط31
 بأثر رجعي 1/10/2016من  ينلمدة عام    األمراض الصدرية والتدرن ماجستير   جوادهدي حسين عبد ال /ــ ط32

 421/2/10/8201 الموضوع رقم

للطبيـب/  1/10/2017لمـدة عـام مـن القيـد قطع وق  الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  . 2014دورة أكتوبر مراض الباطنة العامةالمسجل لدرجة الدبلوم في أ أحمد صبحي حسن خليف

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. الموافقة
 521/2/10/8201 الموضوع رقم

 كل من :الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ول االمتحانلم يتقدم لدخ     جراحة العظام دبلوم    محمد أحمد محمد حماد ـ ط/1
 لم يتقدم لدخول االمتحان     جراحة العظام دبلوم    محمد أبو المجد البرعي ـ ط/2
 لم يتقدم لدخول االمتحان     جراحة العظام دبلوم    طارق مختار محمد حمزة ـ ط/3
 لتعديل النيابة   ماجستير األشعة التشخيصية     آية عبده أحمد  ـ ط/4
 لظروم خاصة  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   علي هادي عثمان  ـ ط/5
 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. الموافقة
 621/2/10/8201 الموضوع رقم

المقيـد  باسـم رتيـع مغـاوري الجيـزاوي للطبيـب/  نقل قيـدالموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ن جامعة المنوفية إلى جامعة عين شمس .طب األطفال م بدرجة دبلوم

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. الموافقة
 721/2/10/8201 الموضوع رقم

( رسـالة 38لعـدد )الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 العامةجراحة ال ماجستير مها محمد عبد الحي غالي ـ ط/1

  اللجنة :
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 وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المن العامـــــــــــــــــــــــــةجراحة الأستاذ بقسم    عواطف السيد فروليـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــةجراحة الأستاذ بقسم    على جمال الدين العرينيـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــةالعامــــجراحة الأستاذ بقسم   أحمد محمد مصطفي دروامـ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين محمد إسماعيل شحاته مصطفي ـ ط/2
  اللجنة :
 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـالعــــــــــــــين جراحة طب و أستاذ بقسم    هشام محمد فؤاد المزارـ أ.د/ 
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــالعــــــــــــــين جراحة طب و أستاذ بقسم     حاتم محمد مرعيـ أ.د/ 
 ــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطبكلية الطب جامعة العــــــــــــــين جراحة طب و أستاذ بقسم     سعيد محمد شلبيـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال محمد عبد رته محمد داغر ـ ط/3
  اللجنة :
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم     ة محمد المشدوادـ أ.د/ 
 ر بنيـــــــــناألزهـــــــــبكلية الطب جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم    أحمد يوسف السواحـ أ.د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  مروة أحمد محمد الغرابلي ـ ط/4
  اللجنة :
 ةأمراض القلب واألوعية الدموية بكليةالطب جامعة المنوفيأستاذ بقسم                         هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 

 ةطب المنوفي القلب واألوعية الدموية بكليةأمراض بقسم مساعد أستاذ    دة محمود سلطانواد/   ـ 
 أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة طنطــــاأستاذ بقسم    ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي سالمـ أ.د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة مصطفي فتحي السعيد عطا ـ ط/5
  اللجنة :
 ةالتخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــذ بقسم أستا   أشرم محمد مصطفيـ أ.د/ 
 ةالتخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيبقسم أستاذ  عصام الدين عبد الفتاح السيدـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيالتخدير والعناية المركزة بقسم مساعد أستاذ    نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 األشعة التشخيصيةماجستير  محمود أحمد على عبد الال ـ ط/6

  اللجنة :
 ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    محمد عبد العزيز معاليـ أ.د/ 
 ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــستاذ بقسم أ   بسمة عبد المنعم دسوقيـ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة الزقازيـــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم     داليا نبيل خليفةـ أ.د/ 

 الجراحة العامةماجستير  أشرف مجدي مصطفي محمد ـ ط/7
  اللجنة :
 ةالجراحة العامـــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم ورئيس أستاذ    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــالجراحة العامـــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــقسم مساعد بأستاذ     محيي راجح طارق د/   ـ 
 ةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــة بكلية الطب جامعة الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   عماد الدين مصطفي عبد الحافظـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير   هدير محمد الشورتجي ـ ط/8
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  اللجنة :
 ةلطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــبكلية ا األمراض الصدرية والتدرن أستاذ بقسم    رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 ةالمنوفيـــــــــــــــــبكلية طب  األمراض الصدرية والتدرن بقسم مساعد أستاذ    جيهان على عبد العالد/   ـ 
 الزقازيــــــــــــــــ بكلية الطب جامعة  األمراض الصدرية والتدرن أستاذ بقسم     محمد الشبراوي ـ أ.د/ 

 األمراض الجلدية التناسلية ماجستير ل محمود البسيونيمروة جال  ـ ط/9
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــ األمراض الجلدية التناسليةأستاذ بقسم    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ةفيــــــــــــــــــبكلية طب المنو  األمراض الجلدية التناسليةبقسم مساعد أستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية التناسليةأستاذ بقسم    أسامة حسين عبد اللطيفـ أ.د/ 
 الجراحة العامةماجستير   دعاء عبد هللا خليل ـ ط/10

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ احة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجر أستاذ بقسم   مجدي أحمد عبد الفتاح لولحـ أ.د/ 

 ةالجراحة العامـــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    تامر فخري عبد العزيزد/   ـ 
 ةالجراحة العامـــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بذ أستا    تامر على سلطاند/   ـ 

 كفر الشيـــــــــــــــخالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة قسم بأستاذ    خالد أحمد إسماعيلـ أ.د/ 
 احد(صوت و  ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد السعيد عبد الوهاب الشاعر ـ ط/11
  اللجنة :

 ةالجراحة العامـــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    محمد صبري عمارد/   ـ 
 ةـــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامــقسم مساعد بأستاذ    محمود جمال الدين حجاجد/   ـ 

 ةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــ عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة الجراحة القسم بأستاذ     على حلمي الشوبيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير  زهراء عزب محمد أبو العطا ـ ط/12

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــا اإلكلينيكيالباثولوجيأستاذ بقسم     روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     وليد محمد فتحيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةــــــــــينيكيالباثولوجيا اإلكلأستاذ بقسم     أمل سعيد بنداري ـ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةماجستير  أية حمدي عبد العزيز الصباغ ـ ط/13

  اللجنة :
 ةاألشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــقسم ورئيس أستاذ    محمد صالح الدين الزواوي ـ أ.د/ 

 ةاألشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    محمد شوقي عبد هللاد/   ـ 
 األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ    مدحت محمد رفعتـ أ.د/ 
 عالج األورام والطب النووي ماجستير   محمد جودة محمد عالء ـ ط/14

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ عالج األورام والطب النووي أستاذ بقسم    محمد أبو الفتوح شحاتهـ أ.د/ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الباثولوجيابقسم ورئيس أستاذ    مها مصطفي شملولةـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب المنوفيــــــــــ عالج األورام والطب النووي بقسم مساعد أستاذ    إيناس أبو بكر الخوليد/   ـ 

 األشعة التشخيصيةماجستير   حنان أحمد كامل مكي ـ ط/15
  اللجنة :
 ةلتشخيصيــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــاألشعة اأستاذ بقسم     عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 
 ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    زينب عبد العزيز علىـ أ.د/ 
 التشخيصيــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااألشعة أستاذ بقسم    مدحت محمد رفعتـ أ.د/ 
 التوليد وأمراض النساءماجستير  سارة سيد أحمد مصطفي عالم ـ ط/16

  اللجنة :
 ةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــأمراض النساء والتوليـــــــد بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم    محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 

 ةأمراض النساء والتوليـــــــد بكلية الطب المنوفيـــــــــــــــــــــــــــبقسم مساعد أستاذ    محمد عبد الغني عمارةد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــأمراض النساء والتوليـــــــد بكلية الطب المنوفيــــــبقسم مساعد أستاذ     طارق محمد السيدد/   ـ 
 فـــــــــــــــــــــــــبني سويطب بكلية  أمراض النساء والتوليدبقسم  مساعد أستاذ   محمد ناجي محسند/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 طب وجراحة العينماجستير   عبير سعيد عبدالحميد ـ ط/17
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ طب وجراحة العينأستاذ بقسم   لسعدنيعبد الخال  إبراهيم اـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ طب وجراحة العينأستاذ بقسم    حاتم محمد جاد مرعيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طب وجراحة العينأستاذ بقسم    عبد السالم أيمن حامدـ أ.د/ 
 الجراحة العامةماجستير   زهران كريم محمد رزق  ـ ط/18

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامــــــــــقسم بأستاذ    على جمال الدين العرينيـ أ.د/ 

 ةالجراحة العامـــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    أحمد صبري الجمالد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــة بكلية الطب جامعة الجراحة العامــقسم مساعد بأستاذ     أسامة حسند/   ـ 

 ماجستير جراحة القلب والصدر مايكل عادل سليمان يوسف ـ ط/19
  اللجنة :
 ةجراحة القلب والصــــــــــدر بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أحمد لبيب أحمد دخانـ أ.د/ 
 جراحة القلب والصــــــــــدر بكلية الطب جامعة القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــرةقسم بأستاذ    يحيي بلبع أنور بلبعـ أ.د/ 
 جراحة القلب والصــــــــــدر بكلية الطب جامعة عين شمــــــــــــــسقسم بأستاذ    جمال سامي سيد محمدـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  العظيم حسنأحمد سمير عبد  ـ ط/20

  اللجنة :
 ةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    عواطف السيد فروليـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامــــــــــــــــقسم بأستاذ     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 
 الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــرقسم بأستاذ     أحمد دروامـ أ.د/ 
 ير جراحة العظامماجست  أحمد جمال عبد العزيز ـ ط/21

  اللجنة :
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 ةجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أحمد البدوي شاهينـ أ.د/ 
 ـــــــام بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     محمد حسام ناجيـ أ.د/ 

 ةجراحة العظـــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    ياسر سعد الدين حنوتد/   ـ 
 ماجستير طب األطفال إيناس عبد الموجود محمود  ـ ط/22

  اللجنة :
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم    سهير سيد أبو العالد/ ـ أ.

 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم     مها عاطف توفي ـ أ.د/ 
 ــةــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطب جامعة بكلية طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم    حامد محمد الشرقاوي ـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال سكينة زهير محمود الصاوي  ـ ط/23

  اللجنة :
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم     مها عاطف توفي ـ أ.د/ 
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 األزهر بنيــــــــــــــــــنبكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــأستاذ بقسم     مفتاح محمد ربيعـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال عبد الحميد رتيع عبد الحميد  ـ ط/24

  اللجنة :
 ــةـــمنوفيــبكلية الطب جامعة الطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم أستا مساعد    داليا منير الالهونيد/   ـ 
 ــةـــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم أستا مساعد    محمد سعيد المكاوي د/   ـ 

 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بقسم     وادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ــةـــجامعة المنوفيــ طب األطفــــــال بمعهد الكبد القوميبقسم أستا مساعد    أليف عبد الحكيم عالمد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 

 

 ماجستير جراحة العظام حسام الدين أحمد عبد الفتاح ـ ط/25
  اللجنة :
 ةجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     سي زكيالسيد مر ـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــاجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــقسم بأستاذ    مصطفي حسين حجازي ـ أ.د/ 

 ةجراحة العظـــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    ياسر سعد الدين حنوتد/   ـ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     أمل عبد المنعم أحمد أبو خضرة ـ ط/26

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـ األمراض الجلدية والتناسليةمساعد أستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــابنهـبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةمساعد أستاذ    حنان حسن صبري د/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  مي عبد المرضي عبد هللا عمر ـ ط/27
  اللجنة :

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    إيمان عبد الفتاح سلي د/ أ. ـ
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 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ الجلدية والتناسليةاألمراض بقسم أستاذ     محمد  أحمد باشاد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــا األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   إيمان رفعت جاب هللا ـ ط/28
  اللجنة :

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    مصطفي أحمد همامد/ .أ ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـ األمراض الجلدية والتناسليةمساعد أستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــنوفيطب الم بكلية ليةاألمراض الجلدية والتناسقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 األزهــــــــــربكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةمساعد أستاذ     رشا على حسند/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   يا السيد عشيبهران ـ ط/29

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    شوقي محمود الفرارجيد/ أ. ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــاطنطبكلية الطب جامعة  ية والتناسليةاألمراض الجلدبقسم أستاذ    محمد عبد النبي نعيمد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  أماني محمود محمد يوسف ـ ط/30
  اللجنة :

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    ماجدة مصطفي حجاجد/ أ. ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ     اشامحمد أحمد بد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــابنهـــــــــبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ    إيمان مصطفي كامل سندد/ أ. ـ

 ماجستير طب األسرة  دينا مصطفي المطبعجي ـ ط/31
  نة :اللج
 ةبقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــأستاذ    تغريد محمد فرحاتد/ أ. ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ورئيس أستاذ   هالة محمد المصيلحي شاهيند/ أ. ـ
 قاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة الأستاذ الطب المهني والبيئي    بهيرة محمد سعيد لطفيد/ أ. ـ
 ةـــــــالمنوفيطب لية بك الصحة العامة وطب المجتمعبقسم مساعد أستاذ    هبه الخضري عالمد/    ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال دعاء مصطفي على على ـ ط/32

  اللجنة :
 ةــــبقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــأستاذ     وادة محمد المشدد/ أ. ـ
 ةبقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 ــــال بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    سها عبد الهادي إبراهيمد/ أ. ـ

 جراحة التجميل والحروق دكتوراه   محمد سعيد على دنيا ـ ط/33
  اللجنة :

 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ روق ـــــــــــجراحة التجميل والحبقسم أستاذ                            طارق فؤاد كشكد/ أ. ـ
 ةـنوفيالطب جامعة المبكلية روق ـالتجميل والحجراحةبقسم أستاذمساعد    شريف محمد القشطيد/    ـ
 طنطــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  روق ـــــــــــجراحة التجميل والحبقسم أستاذ     ممدوح محمد بدوي د/ أ. ـ
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 ماجستير الجراحة العامة نهي محسن حسين عمر ـ ط/34
  اللجنة :

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ روق ـــــــــــجراحة التجميل والحبقسم أستاذ     شوقي شاكر جادد/ أ. ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ روق ـــــــــــجراحة التجميل والحبقسم أستاذ     طارق فؤاد كشكد/ أ. ـ
 ةبكلية طب المنوفيــــــــــــــــــــــ روق ـــــــــــجراحة التجميل والحورئيس قسم اذ أست    محمد أحمد مجاهدد/ أ. ـ
 طنطــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  روق ـــــــــــجراحة التجميل والحبقسم أستاذ     هاشم محمد عيادد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال د الرحمن هيكلالزهراء عب ـ ط/35

  اللجنة :
 ةبقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــأستاذ     وادة محمد المشدد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 ــابقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    سها عبد الهادي إبراهيمد/ أ. ـ

 األشعة التشخيصيةماجستير   ء عبد العظيم فتوحشيما ـ ط/36
  اللجنة :

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيبقسم أستاذ    زينب عبد العزيز علىد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيبقسم أستاذ     عادل محمد الوكيلد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ةــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيبقسم أستاذ    مدحت محمد رفعتد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال محمود عبد الهادي الطيب ـ ط/37
  اللجنة :

 ةبقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــأستاذ     وادة محمد المشدد/ أ. ـ
 ةالطب جامعة المنوفيــــــــــــــ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكليةأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 ــابقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ   عبد الحميد صالح الهمشري د/ أ. ـ

 

 

 جراحة العظام دكتوراه  أحمد على محمود عبيد ـ ط/38
  جنة :الل

 ةجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 
 ةة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكليقسم بأستاذ     أيمن محمد عبيدـ أ.د/ 
 عين شمـــــــــــــسجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة قسم بأستاذ    أحمد عماد الدين راضيـ أ.د/ 

 821/2/10/8201 الموضوع رقم

 ( طالـب وطالبـة44) الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع الرسـالة لعـدد ــ بشـأنث مذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـو 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضول رسالة الماجستير والدكتورا  لهم على النحو التالي 
 لعامةماجستير الجراحة ا    محمود محمد القطب البالسي  ط/ـــ 1

 :  الرسالة موضوع
 هل جرعة واحدة من المضادات الحيوية االتقائية كافية في المرضي الذين يعانون من التهاب الزائدة الدودية الزهري ؟

 المشرفون : 
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 ـــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب امة جراحة العال قسمب مساعد اذأست   طارق محي السيد راجحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسممدرس ب   محمد عبد الجليل البلشيـ د/ 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير     أحمد السباعي توفيق السباعي  ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 رية لعمليات القسطرة التداخلية عن طري  منفذ الشريان الكعبري فوق وتحت مفصل الرسيالنتائة الفو 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــالمنوفي جامعةبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية اذأست   سعيد شلبي منتصرد/ أ.ـ 

 المنوفية جامعةكلية طب دموية واألوعية ال أمراض القلبمساعد اذأست    أحمد محمد عمارةد/    ـ

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    مصطفي مجدي الشابوري   ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 إعطاء الميزوبروستول مهبليا والليجنوكين لعن  الرحم قبل ادخال لوب منع الحمل للرحم
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  نساءمساعد بقسم التوليد وأمراض ال اذأست    طارق محمد سيدـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست   عبد الجيد عالء مسعودـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاء  مدرس    هبه ماجد أبو شاديـ د/ 

 طب الطوارئ ماجستير    طارق عبد السميع جاد هللا محمود  ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 ( في تقييم التفاقم الحاد لمرض االنسداد الرئوي المزمنDECAF( و)BAP65دراسة مقارنة بين نظامي )
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ــــةالجراحــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــبقسم  اذأست    مجدي أحمد لولحد/ أ.ـ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد األمراض الصدرية والتدرن  اذأست   محمود موسي الحبشيـ   د/ 
 
 

 جراحة العظامماجستير     محمد يوسف إبراهيم الصاوي   ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

شلل الدماوي التشنجي خدمة إلطالة الوتر العرقوبي للمصابين بالدراسة مقارنة بين الش  الجرحي والثقوب تحت الجلد المست
 والذين يعانون من التواء قفدي في القدم 

 المشرفون : 
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  ظـــــــــــــــــــــــامــة العجراحقسم ورئيس  اذأست    طاهر عبد الستار محمودـ أ.د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب قسم جراحــة العظـــام ب مساعد اذأست    عادل إبراهيم الصعيديـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب بقسم جراحــة العظـــــــــــــــــــــــام  مدرس    سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 

 روماتيزم والتأهيلالطب الطبيعي والماجستير    إيمان عبد المعبود محمد السيسي  ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 الفقار المفصلي المصاحب لمرض االلتهاب المعوي المناعيدراسة دور بروتين االسكلروستين في االكتشام المبكر اللتهاب 
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية طب  الطب الطبيعي والتأهيلورئيس قسم  اذأست    سمر جابر سليمانـ أ.د/ 

 ـةـــــــــــــــــالمنوفيــبكلية طب مساعد بقسم الطب الطبيعي والتأهيل  اذأست   ء عبد العزيز لبيبعالـ   د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة بقسم الطب الطبيعي والتأهيل  مدرس    داليا صالح سيفـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــةاألمراض المتوطنــــــبقسم  مدرس    أيمن أحمد صقرـ   د/ 
 أمراض الباطنة العامةماجستير     غادة إبراهيم العايدي دويدار  ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
 دور النجال في الكشف عن اعتالل الكلي في مرضي السكري ووير السكري 

 المشرفون : 
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب ض الباطنــــــــــة العامــــــــة بقسم أمرا اذأست    سناء سيد جزارينـ أ.د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب ـة ة العامبقسم أمراض الباطنمساعد اذأست  قوني السيد محمد عبد الرؤومـ   د/ 

 فيـــةالمنو  جامعةبكلية الطب مساعدبقسم أمراض الباطنة العامـة  اذأست   أحمد راوب توفي  سالمـ   د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  مدرس بقسم الباثولوجيــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــة   ثريا أحمد عبد الحميد عمرـ   د/ 

 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض      لبني أيمن علي حمد  ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

ين ودرجة تعقيد قصور الشرايين التاجية في المرضي المصابين باحتشاء عضلة العالقة بين نسبة الفيبروينوجين الي األلبوم
 القلب المصحوب بارتفال القطعة إس تي  

 المشرفون : 
 ـةــــــــــــالمنوفيــبكلية طب  القلب واألوعية الدمويةأمراض مساعد  اذأست     وادة محمود سلطانـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية طب ب واألوعية الدموية ـــأمراض القل مدرس بقسم     سامينيفين إبراهيم ـ د/ 

 التخدير والعناية المركزة وعالج األلمماجستير      أحمد السيد أبو سيار  ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

 لألطفال الخاضعين إلجراء العمليات الجراحية تأثير استخدام عقار النالوفين 
 المشرفون : 

 ـــــــــةــــالمنوفيــــــجامعة طب البكلية بقسم التخدير والعناية المركزة  اذأست   محمد مصطفيأشرم د/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة مساعد التخدير والعناية المركزة  اذأست   أسامة عبد هللا الشرقاوي ـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة ناية المركزة بقسم التخدير والعمدرس    وفية رمضان مهديـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     سهر السعودي إبراهيم حمص ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

 ( في مرضي الجدرة NEDD4تعدد األشكال الجينية للجين )
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــةبكلية الطب جامعة  لدية والتناسليةاألمراض الجبقسم  اذأست   مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة مساعد األمراض الجلدية والتناسلية  اذأست   عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 

 ــةالمنوفيـــــــــــــــبكلية الطب جامعة  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   إيمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    إيمان فؤاد عبد الفضيل البرقي ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 ديوكسيغوانوزين كمؤشر بيولوجي جديد ل جهاد التأكسدي في مرضي حب الشباب -2هيدروكسي  -8
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــةبكلية الطب جامعة  بقسم األمراض الجلدية والتناسلية اذأست   ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبية أستاذ مساعد  نسرين جمال الدين الهلباوي ـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد الحسيني عبد الغفار أبو حسين ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع
 البطين األيسر في حاالت إرتخاء الصمام الميتراليتشو  

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــةبكلية طب أمراض القلب واألوعية الدموية  بقسم اذأست   محمود علي سليماند/ أ.ـ 

 ــــــةالمنوفيـــــــــبكلية طب أمراض القلـــب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد   محمود كامل أحمد جبرد/   ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    سليمان الشحات سليمان هنا ط/ـــ 13
 :  الرسالة موضوع

 انتشار االرتفال الوراثي لنسبة الكوليسترول في الدم وعوامل الخطورة ألمراض الشريان التاجي المبكرة
 المشرفون : 

 ــــــــةـــــــالمنوفيـــــــبكلية طب وعية الدموية أمراض القلب واألبقسم  اذأست    أحمد أشرم رضاد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية طب أمراض القلـــب واألوعية الدموية  أستاذ مساعد  ريحاب إبراهيم إبراهيـم ياسيند/   ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة     محمد مختار الغمراوي  ط/ـــ 14
 :  الرسالة موضوع
 لقاتلة بالطبيعة : دورها في الصحة والمرضالخاليا ا

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــة بقسم أمراض الباطنة العامة  اذأست   صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 

 ــــــــةالمنوفيـــــــبكلية الطب جامعـــــــة بقسم أمراض الباطنة العامة  مدرس   عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــة بقسم أمراض الباطنة العامة  مدرس  إيناس صبحي عطية زهرانـ   د/ 

 
 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   مكاوي المحمد حامد عبد المجيد  ط/ـــ 15

 :  الرسالة موضوع
 م ومرض التهاب األمعاءتقييم المخاطر واالرتباة لتغيرات كثافة معادن العظا

 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــة أمراض الباطنة العامة مساعد اذأست    السيد إبراهيم الشايبـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــة بقسم أمراض الباطنة العامة  مدرس   أحمد عز العرب عبد العليمد/  ـ

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــة  األشعة التشخيصيةبقسم  مدرس   وليد عبد الفتاح موسيد/  ـ

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    شادي محمد صبحي أمين ط/ـــ 16
 :  الرسالة موضوع

 الموجات فوق الصوتية أثناء الوالدة للتنبؤ بالوالدة المهبلية في بكرية الحمل
 لمشرفون : ا
 المنوفيـــةطب للدراسات العليا ب كليةووكيل الالنساء د و بقسم التولي اذأست   محمد أحمد سامي قنديلد/ أ.ـ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست   الدين فتح هللا الحلبيعالء د/   ـ 
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 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب يد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاء بقسم التول مدرس    هشام علي عمارد/   ـ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاء  مدرس   محمد السباعي عنترـ   د/ 

 يةماجستير األمراض الجلدية والتناسل   أسماء الشافعي سليمان الشافعي ط/ـــ 17
 :  الرسالة موضوع

 الحمض الدهني الرابع المرتب  بالبروتين في مرض البهاق
 المشرفون : 

 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة مساعد األمراض الجلدية والتناسلية  اذأست   عزة جابر عنتر فرجد/   ـ

 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  بقسم الكيمياء الحيوية الطبيةأستاذ    عبد الفتاح بدرإيمان د/ أ.ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    سارة مجدي فضل محمد ط/ـــ 18
 :  الرسالة موضوع

الرحم المكتسبة بعد عملية توسيع وكحت الرحم عن طري  السونار ثنائي كيفية تشخيص التشوهات الوريدية الشريانية في جدار 
 األبعاد والدوبلر
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست   محمد عبد الغني عمارةـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاء  مدرس   عبد الحميد عصام شاهينـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب ض النســـــــــــــــــــــــــاء بقسم التوليد وأمرا مدرس   عبد الحسيب صالح سعدـ د/ 

 ماجستير الباثولوجيـــــــــــــــــــا   نورهان صفوت عبد الرازق قاسم ط/ـــ 19
 :  الرسالة موضوع

 في أورام الثدي : دراسة مناعية هيستوكيميائية 47و س د  163إظهار س د 
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم ورئيس  اذأست   ميع عيادهيام عبد السد/ أ.ـ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اذأست   داليا رفعت الشراكيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب سم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بق مدرس    مروة محمد داودـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عالج االورامبقسم  أستاذ مساعد   أبو بكر الخوليإيناس ـ   د/ 

 لباثولوجيـــــــــــــــــــاماجستير ا    منار يوسف شوقي سماره ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 بروتين في سرطان الخاليا الكبدية : دراسة مناعية هستوكيميائيةSETدور
 المشرفون : 

 المنوفيـــةبطب  ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالباقسم الباثولوجيـب اذأست   دنانسي يوسف أسعـ أ.د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ذاأست   محمد إبراهيم شعبانـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة جامعة بمعهد الكبد القوميـــــــــــــــا م الباثولوجيـــــــــبقس مدرس    ضحي ماهر طايعـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مدرس   مروة صالح أحمد جاد هللاـ   د/ 

 التوليد وأمراض النساء دكتوراه    مختار نصارسارة  ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 مضبوطة استئصال األورام الليفية داخل جدار الرحم خالل الوالدة القيصرية دراسة عشوائية
 المشرفون : 
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 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب قسم التوليد وأمراض النساء ورئيس  اذأست   أيمن عبد القادر شبانهد/ أ.ـ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاء أستاذ مساعد    طارق محمد سيدد/   ـ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاء أستاذ مساعد   محمد عبد هللا رزق د/   ـ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية    عبد رته عبد الحكيم حامد ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

شاء عضلة القلب أثناء فترة اإلقامة تأثير الشريان التاجي السائد في تغير نتيجة القسطرة التداخلية األولية في عالج إحت
 بالمستشفي وكذلك بعد فترة متابعة مدتها ثالثة أشهر

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــةبكلية طب ورئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 المنوفيةبمعهد الكبد القومي  أمراض القلب واألوعية الدموية  استشاري     أحمد يحي حجابـ   د/ 

 المنوفيــــةبكلية طب مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   أحمد مختار القرشـ   د/ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية     صبري رسمي يوسف ط/ـــ 23
 :  الرسالة موضوع

المبكر الذين التصلب الشرياني مرضي كوليسترول العائلي المتخالف في معدالت انتشار عوامل الخطورة القلبية وارتفال نسبة ال
 يعانون من متالزمة قلبية حادة

 المشرفون : 
 المنوفيـة جامعة طبالبكلية قسم أمراض القلب واألوعية الدموية ب اذأست                 أحمد أشرم رضاـ أ.د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة سم أمراض القلب واألوعية الدموية بق اذأست                محمود علي سليمانـ أ.د/ 

 المنوفيــــةبكلية طب مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   أحمد مختار القرشـ   د/ 

 دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   نهي صبحي عبد هللا الدسوقي ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع
 ألجسام المضادة للغدة الدرقية علي حدة مرض الروماتويد المفصليتأثير ا

 المشرفون : 
 المنوفيـــة جامعةبكلية طب ورئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل  اذأست    سمر جابر سليمانـ أ.د/ 

 ــــــــــــةالمنوفيــــــــبكلية طب مساعد بقسم الطب الطبيعي والتأهيل  اذأست   عالء عبد العزيز لبيبـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة بقسم الطب الطبيعي والتأهيل  مدرس   سجي فرحات الجزارـ   د/ 

 ـــــةـــــــــالمنوفيـــــــــــــــبكلية الطب جامعة  األشعة التشخيصيةبقسم  مدرس   وليد عبد الفتاح موسيـ   د/ 

 ن واألنف والحنجرةماجستير األذ    أحمد وحيد محمد ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 السفلي علي وظائف التنفس تأثير جراحة تصغير حجم وضروم األنف 
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةطب البكلية  األنف واألذن والحنجرةورئيس قسم  اذأست   عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة بقسم  اذأست   عادل ثروت عطا هللاـ أ.د/ 

 باألكاديمية الطبية العسكريـــــــــــــــــــــةبقسم األنف واألذن والحنجرة  اذأست   شريف ماهر العينيـ أ.د/ 

 لمنوفيـــــــــــــــــــــــةا جامعةبكلية الطب بقسم األنف واألذن والحنجرة  مدرس   أحمد حمدي الشافعيـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   آالء ناجي محمد الغزالي ط/ـــ 26
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 :  الرسالة موضوع
 الملتصقة في مستشفي المنوفية الجامعيتقنية المحافظة علي الرحم في حاالت المشيمة 

 المشرفون : 
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  النســــــــــــــــــــاءالتوليد وأمراض قسم ب اذأست    حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــاء  اذأست     زكريا فؤاد سندـ أ.د/

 ــةالمنوفيـ جامعةبكلية الطب مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست  نبيه إبراهيم الخوليد/   ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النساء بقسم  مدرس   محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   إيمان إبراهيم محمد حجازي  ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة  لهن الوالدة بالعملية القيصرية فق  : دراسة لنساء سبإعطاء دواء الميزوبرويستول تحت اللسان قبل تركيب اللولب 
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست   محمد عبد الغني عمارةـ د/ 

 ـــةالمنوفي جامعةبكلية الطب مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست   عالء الدين فتح هللا الحلبيـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاء  مدرس   عبد الحميد عصام شاهينـ د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاء  مدرس    داليا إبراهيم مرسيـ د/ 

 طب الطوارئ ماجستير   يإبراهيم محمد شبل كمال الغباش ط/ـــ 28
 :  الرسالة موضوع

 التنبؤ بحدوث الفشل الكلوي الحاد في مرضي اإلصابات الشديدة والنتائة المترتبة عليه
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اذأست    مجدي أجمد لولحـ أ.د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة  اذأست    أحمد محمد زهراند/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين    جيهان أحمد علي السبروت ط/ـــ 29
 :  الرسالة موضوع

 ري من النول الثاني االرتباة بين القياس الحيوي لقطال العين األمامي مع مستوي الهموجلوبين السكري لمرضي داء السك
 المشرفون : 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــن  اذأست   حاتم محمد جاد مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــن  مدرس    مروة علي زكيـ   د/ 

 األذن واألنف والحنجرةماجستير    عصام أحمد أحمـد المزين ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

باستخدام المنظار الجراحي عن طري  الفتحة الواسعة والفتحة  مقارنة بحثية بين توصيل الكيس الدمعي بالتجويف األنفي
 الضيقة 

 المشرفون : 
 المنوفيـــة جامعةبكلية الطب  والحنجــــــــــــــــــــرةاألنف واألذن بقسم  اذأست   أحمد عبد المنعم رجبـ أ.د/ 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب مساعدبقسم األنف واألذن والحنجـرة  اذأست   إبراهيم أحمد عبد الشافيـ   د/ 

 ةــــــالمنوفيـ جامعةبكلية الطب  طب وجراحة العينبقسم  مساعد اذأست    سامح سعد مندورـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األنف واألذن والحنجـرة  مدرس بقسم  ارق عبد الرحمن عبد الحافظطـ   د/ 
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    دنيا محمد أسامة برعي ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 تقييم الجريلين في مصل دم المرضي الذين يعانون من حب الشباب الشائع
 مشرفون : ال

 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب بقسم األمراض الجلدية والتناسلية  اذأست    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 ــــةـــالمنوفيــبكلية طب  والبيولوجيا الجزئية بقسم الكيمياء الحيوية اذأست   مآثر كامل الشافعيـ أ.د/ 

 وجيـــــــــــادكتوراه الهستول   سعاد شبل شبـل أبو حبسه ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

دراسة وراثية عن تأثير العقار المعالة للسكر )السيتاجليبتين( علي الحمض النووي والكروموسومات في المزرعة النسيجية 
 الليمفاوية

 المشرفون : 
 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــاالهستوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم  اذأست   جمال محمد البدوي هجرسـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة جامعة علومبكلية ال ــــــــــــــــــــةالوراثة والبيولوجية الجزئي اذأست   صبحي السيد حسب النبيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــبقسم الهستوجيـــــمساعد  اذأست   رانيا إبراهيم إبراهـيم ياسينـ   د/ 

 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب بقسم الهستوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مدرس   إيمان شحاته أحمد الرويـ   د/ 

 لعناية المركزة دكتوراه التخدير وا   نسمة محمود أبو العنين ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

مقارنة بين األدينوسين وكبريتات المغنيسيوم كمواد مساعدة في اإلنحصار العصبي لغالم العضلة المستقيمة الباطنية مع 
 األسترشاد بالموجات الفوق صوتية

 المشرفون : 
 ــــةـــــــــــالمنوفيــ جامعةة الطب بكلي التخدير والعناية المركزةبقسم  اذأست   خالد موسي أبو العينينـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مساعد التخدير والعناية المركزة  اذأست  عصام عبد الحميد إسماعيلـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب بقسم التخدير والعناية المركزة  مدرس    هالة محمد قبطانـ   د/ 

 ةالمنوفي جامعةبكلية الطب العامة وطب المجتمع الصحةبقسم  مدرس   زينب عبد العزيز قاسميد/    ـ

  ماجستير الجراحة العامة   إبراهيم محمد إبراهيم هالل ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضوع

 تأثير السد العصبي الصدري كجزء من التعافي المبكر بعد جراحات استئصال الثدي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم  اذأست   عالء عبد العظيم السيسي.د/ ـ أ

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مساعد التخدير والعناية المركزة  اذأست   أشرم مجدي اسكندرـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــة  اذأست   سيد راجحطارق محي الـ   د/ 

 طب وجراحة العين ماجستير   إيمان محمد محمـد إبراهيم الشرقاوي  ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع
 وطيةالغرفة األمامية بعد التثبيت الضوئي للقرنية في القرنية المخر تغيرات 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم طب وجراحة العين  اذأست    معتز فايز الصاوي ـ د/ 



   2018 /9/10الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
 14/10/2018والممتدة حتى يوم األحد الموافق

 

 

44 

 
 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب بقسم طب وجراحة العين  مدرس    أحمد إبراهيم بسيونيـ د/ 

  التخدير والعناية المركزةماجستير    سيد فتحي علي عبد هللا ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 التخدير النصفي في األطفال
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية المركزةبقسم  اذأست   أحمد عبد الرءوم متوليد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب دير والعناية المركزة مساعد التخ اذأست  عبد العظيم عبد الحميد البكري ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  مدرس بقسم    أحمد محمد حلوةـ   د/ 

  أمراض الباطنة العامةماجستير    منال جابر أحمد سليمان ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع
 في الحمض الريبوزمي لزمرة الجراثيم المعوية والسمنة 16sين منطقة العالقة ب

 المشرفون : 
 ـــــــــــــةـــــالمنوفيــــ جامعةبكلية الطب  أمراض الباطنة العامةبقسم  اذأست   سناء سيد حافظ جزارينـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة بكلية طب لجزئيةالكيمياء الحيوية والبيولوجيا ابقسم  اذأست   إيمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مساعد أمراض الباطنة العامة  اذأست  وليد عبد المحسن شهاب الدينـ   د/ 

 ـةالمنوفيــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  مدرس بقسم    شيماء كمال الدين زوينـ   د/ 

 ماجستير األذن واألنف والحنجرة     أحمد سعد محمد حماد ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بين استخدام الميكروسكوب والمنظار الضوئي في جراحة تيبس عظمة الركاب
 المشرفون : 

 ةـــنوفيـــــــــــــــــالم جامعةبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرةبقسم  اذأست   عبد الحي رشاد العاصيـ أ.د/ 

 ةــــالمنوفيـــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب بقسم األنف واألذن والحنجرة  اذأست   عادل ثروت عطا هللاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــة جامعةبكلية الطب قسم األنف واألذن والحنجرة ورئيس  اذأست   عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب بقسم األنف واألذن والحنجرة  مدرس   عيأحمد حمدي الشافـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية     محمد سمير الشاذلي ط/ـــ 39
 :  الرسالة موضوع

 لتاجيةاللي في المرضي الغير مصابين بداء السكري ومصابين بقصور حاد في الشرايين ادراسة البول الميكروز 
 المشرفون : 

 ةالمنوفيـ جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويةبقسم مساعد  اذأست   ريحاب إبراهيم ياسينـ د/ 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب بقسم القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــة  مدرس     مراد مينا بشايـ د/ 

 ستير أمراض القلب واألوعية الدموية ماج   عمرو السيد عبد الفتاح يحيي ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 التنبؤ بالعواقب من نقص التروية باستخدام المسح الذري علي عضلة القلب بين مرضي القصور المستقر بالشرايين التاجية
 المشرفون : 

 المنوفيـة جامعةالطب  بكليةبقسم القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــة  اذأست    أحمد أشرم رضاـ أ.د/ 

 األزهـــــــر جامعةبكلية الطب بقسم القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــة  اذأست    عادل حسن عالمـ أ.د/ 
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 المنوفيـة جامعةبكلية الطب القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــة  مساعد اذأست  علي محمود سليمان محمودـ   د/ 

 ةــــــــــــــالمنوفيـ جامعةبكلية الطب القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــة  مدرس    مينا  بشايمراد ـ   د/ 

  الجراحة العامةماجستير    ماهر عبد الغني الصيادمحمد  ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 اب الزائدة الدوديةفي تشخيص الته ALVARAOومقياس الفرادو  RIPASAتقييم مقارنة بين مقياس الريبسا 
 المشرفون : 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــة    محمد صبري عمارـ د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـ جامعةبكلية الطب  بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــة مدرس   محمود سعيد عبد الحليمـ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   طارق محمد أسامه عبد الحارس ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بين جراحة إرتخاء لعضلتين وجراحات ثالث عضالت في عالج الحول الوحشي
 المشرفون : 

 المنوفيـة جامعةة الطب بكلي طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــنأستاذ بقسم     هاني أحمد خيري د/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيـ جامعةبكلية الطب  طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــنمدرس بقسم    وادة زين العابدين رجبد/   ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد منصور مصطفي شتله ط/ـــ 43
 :  الرسالة موضوع

 بداء السكري البول الميكروزاللي وشدة ضي  الشرايين التاجية في المرضي الغير مصابين دراسة العالقة بين 
 المشرفون : 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب مساعد بقسم القلب واألوعية الدموية  اذأست   ريحاب إبراهيم ياسينـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــة جامعة بكلية الطببقسم القلب واألوعية الدموية  مدرس   هند محمد عبد  الديبـ د/ 

 
 
  الجراحة العامةماجستير    مصطفي محمد عبد الهادي ط/ـــ 44

 :  الرسالة موضوع
 الترقيع الجلدي الغير ذاتي في حروق األطفال

 المشرفون : 
 المنوفيـة جامعةبكلية الطب ــــة بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذأست   محمد ليثي أحمد بدرـ أ.د/ 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب بقسم جراحة التجميل والحــــــــــــــروق  اذأست    داليا مفرح السقاـ أ.د/ 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب مساعد جراحة التجميل والحــــــــــــــروق  اذأست   شريف إسماعيل القشطيـ   د/ 

 921/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 الدكتوراه 

   . ابتهال متولي محمد متولي /بيبةللط الفسيولوجيافي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 202/2/10/8201م الموضوع رق
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأند/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.
 الدكتوراه 

   رضا أبو الفتح أحمد أبو السعود . /بيبةللطفي الفسيولوجيا 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 122/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل ال
 الدكتوراه 

   . رامي رتيع مليجى مصطفي /بيبللطفي الجراحة العامة 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 222/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنعليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات ال
 الدكتوراه 

   أميرة أحمد فتحي أحمد عبد الوهاب . /بيبةللطفي التوليد وأمراض النساء 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 322/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات 
 الدكتوراه 

   . هاني أحمد جودة عبد المجيد مسلم /بيبللط جراحة العظامفي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 422/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وا
 الدكتوراه 

   محمد إسماعيل على حسن . /بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 522/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ
 %.75ر52 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير محمد أدم جندي أدم /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 622/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلعليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات ا
 %.70ر25 ونسبة مئوية //جيد عام بتقديرفخر اإلسالم محمد أحمد عجيز  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 722/2/10/8201م الموضوع رق
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ــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكي
 %.73ر91 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمصطفي عبد الرحمن عباس الجرواني  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 822/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.67ر46 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير محمد محمد الشرقاوي  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 922/2/10/8201م ع رقالموضو

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.76ر84 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرسارة شوقي محمد عالم  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 302/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.77ر78 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرمي محمود محمد سلطان  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

 123/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.76ر11 ونسبة مئويةدا جيدج عام بتقديرسعيد رمضان سعيد حطب  /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 223/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ونسـبة مئويــةجيدجـدا  عـام بتقــدير د الحميــد نـور الـدينمصــطفي محمـد عبـ /بيـبللطالماجسـتير فـي التوليـد وأمــراض النسـاء 

 %.76ر94
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 323/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.71ر30 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديركارم محي الدين عبد المعطي فرحات  /بيبللطلعامة الماجستير في الجراحة ا

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 234/2/10/8201م الموضوع رق

 رجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح د ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.69ر28 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرعبد الفتاح السعيد إبراهيم  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 523/2/10/8201م الموضوع رق
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 ر الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــاري ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.75ر33 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرمحمد نبيل السعيد عوض  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 623/2/10/8201م الموضوع رق

 فقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموا ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.72 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرحسام محمد عبد هللا عبد العزيز  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 723/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات 
 %.66ر61 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديررامي كريم محمد الديب  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

 823/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/
 %.75ر45 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرإيمان السيد إبراهيم السواح  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 923/2/10/8201م ضوع رقالمو

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.68ر36 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديردعاء محمد سعد السيد سالم  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة موافقةال
 402/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.72ر50 ئويةونسبة مجيد//  عام بتقديرآيات سامي محمد عبد هللا  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 124/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.84ر6 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديري منى مأمون أحمد الصاو  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 224/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.75ر52 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرمايفل رزق جرجس فهمي  /بيبطللالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 324/2/10/8201م الموضوع رق
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.72ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد صالح محمد الشحات  /بيبللطب الحاالت الحرجة الماجستير في ط

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 424/2/10/8201م الموضوع رق

 درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.68ر73 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد على محمد رجب  /بيبللطالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 524/2/10/8201م الموضوع رق

  والجماعية ومنح درجةالموافقة على اعتماد التقارير الفردية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 %.75ر61 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديروالء محمد عبد الواحد حسين  /بيبةللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 624/2/10/8201م الموضوع رق

 افقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالمو  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.74ر67 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرياسمين محمد فوزي مرزوق  /بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 724/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو 
 %.70ر17 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرهدي طلعت عبد الحليم  /بيبللطالماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 824/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة
 %.76ر63 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديرتيسير عبد الحميد إبراهيم تعلب  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 924/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.80ر72 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرهند على الشحات على  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 052/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.89ر89 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقديرسارة محمد عبد الحميد  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 152/2/10/8201م لموضوع رقا
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.76ر67 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأحمد إبراهيم عبد المطلب غانم  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 225/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.72ر19 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد محمود رضا عمر  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 325/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.76ر69 ةونسبة مئويجيدجدا  عام بتقدير محمد عبد الفتاح أبو عيادأحمد  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 425/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.78ر22 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأحمد عبد الباسط محمد عبد العال  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 525/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.82ر11 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرد قابيل أميرة حسن محمو  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 256/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ونســبة مئويــةجيــد//  عــام بتقــديرأحمــد جــالل عبــد الــرحمن شــخبة  /بيــبللطالدمويــة  الماجســتير فــي أمــراض القلــب واألوعيــة

 %.71ر39
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 725/2/10/8201م الموضوع رق

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.76ر94 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرأماني محمود أحمد زهران  /ةبيبللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية  

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 825/2/10/8201م الموضوع رق

 ارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
ونسـبة جيـد//  عـام بتقـديرأحمد جمال الـدين عبـد المطلـب شـاهين  /بيـبللطالماجستير في األمراض العصبية والطب النفسي 

 %.67 مئوية
 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 925/2/10/8201م الموضوع رق

طـب المنـاطق الحـارة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن البحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا و 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) هاني عوض السيد غنيم /للطبيبوصحتها 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 602/2/10/8201م الموضوع رق

طـب وجراحـة العـين الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث  مذكرة أ.د/
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) هاجر صابر حسن الحناوي  /ةللطبيب

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 126/2/10/8201م الموضوع رق

الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليـا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) أنس السيد إبراهيم الرعو /للطبيب

 القــــرار :

 قة ... ويرفع للجامعةالمواف

 226/2/10/8201رقم الموضوع 

التخدير والعناية المركزة الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ت العليا بالكلية .( من الالئحة الداخلية للدراسا8وذلك طبقا لنص المادة ) محمد عبد هللا حسن أبو شعيشع /للطبيب

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 326/2/10/8201م الموضوع رق

 /ةللطبيبـطـب األسـرة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .( من ا8وذلك طبقا لنص المادة )رحاب إسماعيل الشناوي عزام  

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 426/2/10/8201م الموضوع رق

 /للطبيـبجراحـة العظـام الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8نص المادة )وذلك طبقا ل محمد مصطفي زكي محمد

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 562/2/10/8201م الموضوع رق

دة القيد لمـدة عـام واحـد للطـالب المتعثـرين فـي ـعلى مدة مالموافقة  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
االمتحانـات  ولـم يتجـاوز 2018لدخول امتحانات دور إبريل  ا)بعت الطالب المتعثرين والذين تقدمو فقط ..  مادة أو مادتين

  .وكان الدور المذكور هو أخر دور للطالب حسب الالئحة الداخلية للدراسات العليا وحرصا على مصلحة الطالب المتعثرين 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة ي الستكمال الدراسة استثنائ واحد على أعطائهم عامالموافقة 
 662/2/10/8201م الموضوع رق

)  2018أكتـوتر  لـدورة القيـد الموافقـة علـى قيـد الطـالب المتقـدمين ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث 
 .2018/2019تخصصات مختلفة للعام الجامعي دبلوم وماجستير ودكتوراه ( 

 
 القــــرار :
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 وهم على النحو التالي.. ويرفع إلى الجامعة .الموافقة على قبول قيد الطالب المتقدمين 
 أوال: درجة الدبلوم :
 : جراحة العظامـ 1

 احمد امين عثمانـــ ة/     فايد ابو االسعاد  محمدة/  ـــ
 احمد محمد مصطفىـــ ة/     حمادة ابو يوسف محمودـــ ة/ 
 محمود محمد سعدـــ ة/     عشىرى احمد عبد الرحمن  ـــ ة/ 
 وائل حمدى فرحاتـــ ة/ 

 :  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية ـ2 
 عاصم عماد الدين عبد الستارـــ ة/ 

 : ـ الطب الطبيعي التأهيل3 
 مروة جالل مهران محمدـــ ة/    نهى خيرى عبد الرحمنـــ ة/ 

 ـ الباثولوجيا اإلكلينيكية :4 
 امانى بدر محمد قاسمـــ ة/    هيم احمد حريشةسمر إبرا ـــ ة/ 
 بهيرة نصر احمد النماســـ ة/   هناء يسرى ابراهيم ابو النصرـــ ة/ 
  زينب السعيد عبد الغنى ـــ ة/

 ــ جراحة المسالك البولية :5 
 سعد محمد احمد السكنيدىـــ ة/ 

 ــ التوليد وأمراض النساء :6 
 ريهام سالم يونس يوسف /ـــ ة    حكمت رضا كمالـــ ة/ 
 اسماء مسعد مصطفىـــ ة/   امل محمد عبد الستار حميدةـــ ة/ 
 سارة اسامة محمد عزتـــ ة/     اسماء محمد مختارـــ ة/ 
 ابانوب اندرواس نان يعقوبـــ ة/     منى منير خليلـــ ة/ 
 حمدى عبد العليم محمدـــ ة/    اعتماد جابر السيد قشقوشـــ ة/ 

 مرفت عبد المرضى مشرمـــ ة/    صومئيل رزق نجيبة/ ـــ 
 احمد عادل عبد الحفيظـــ ة/    احمد جمال سالم احمدـــ ة/ 
 حنان جمعة عبد المقصودـــ ة/    رابعة محمد محمد السيدـــ ة/ 
 شرين عادل محمد اسماعيلـــ ة/    سمر محمد امين الطيبـــ ة/ 
 امانى الحديدى محمدــ ة/ ـ   دينا سمير وريب درويشـــ ة/ 

 ــ أمراض القلب واألوعية الدموية :7 
 محمد عالم عبد الرحمنـــ ة/   وليد محمد عبد الحميد الشرقاوى ـــ ة/ 
 ابراهيم ابراهيم محمد احمدـــ ة/    مصطفى عثمان السيد محمدـــ ة/ 
 مصطفى محمد مصطفىـــ ة/    رامي محمد سعيد مصطفيـــ ة/ 
 ابراهيم محمد السيد الطحانـــ ة/    ى رفعت زكى جرجسفادـــ ة/ 
 مينا عاطف سامى محاربـــ ة/    ياسر خليفة على خليفةـــ ة/ 
 وادة الشربينى عبد العزيزـــ ة/ 
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 ــ أمراض الباطنة العامة :8 
 احمد محمد عبد الغنىـــ ة/    صبحى عايد عبد النبىـــ ة/ 
 سوزان فوزى سالمة/ ـــ     راندا جريس زاخرـــ ة/ 
 احمد سمير سعد عامرـــ ة/    هيثم محمد على عزامـــ ة/ 
 شيماء احمد محمد مصباحـــ ة/    كريم محمد محمد عرفةـــ ة/ 
 نور الدين صالح نور الدينـــ ة/     محمد منير منصورـــ ة/ 

 ــ طب وجراحة العين :9 
 د احمد محمد انصارى هنـــ ة/    منة هللا عبد الحليم مصطفىـــ ة/ 
 محمد دسوقى احمدـــ ة/    انس حسين عبدة محمدـــ ة/ 
 باسم تكال يوسف عطا هللاـــ ة/    شيماء محمد محمد عبد ـــ ة/ 
 اسالم محمد ابراهيمـــ ة/     ودير محسن رشادـــ ة/ 
 يحيى منصور عبد المجيدـــ ة/    محمود حمدى صالحـــ ة/ 
 محمد رمضان طهـــ ة/ 

 ــ جراحة األنف واألذن والحنجرة :10 
 احمد فهمى عبد الحكمـــ ة/     بطرس مريد هندىـــ ة/ 
 اسالم عبد الحميد عبد الحليمـــ ة/ 

 ـــ الجراحة العامة :11 
 أرميا ميخائيل كامل ميخائيلـــ ة/    ايهاب عبد الالة العراقىـــ ة/ 
 عماد مكرم وطاس /ـــ ة   عبد الغفار جمال عبد الغفارـــ ة/ 
 حسام  مجى محمد عبد هللاـــ ة/    عصام سليمان رياضـــ ة/ 
 مايكل ناصف نصيف جيدـــ ة/ 

 ـــ األمراض الصدرية والتدرن :12 
 هانى هاشم امينـــ ة/    كيرولس هانى فكرى فرجـــ ة/ 
 اسامة ممدوح احمد شرمـــ ة/    همام ناصر السيد شعبانـــ ة/ 
 تامر فاروق محمد محمدـــ ة/    محمد حامد السكنيدي محمدـــ ة/ 

 طب الصناعات والصحة المهنية :ـــ 13 
 اسالم ابراهيم عزوز ابراهيمـــ ة/    احمد حسين خليل العباسىـــ ة/ 

 ـــ التخدير والعناية المركزة :14 
 حسام حسن محمد وانمـــ ة/ 
 تامر احمد محمود حنفىـــ ة/ 

 :ــ طب األسرة 15 
  السيد معوض السيدـــ ة/     زينب ابراهيم يوسفـــ ة/ 
 أحمد محمد السيد محمدـــ ة/ 

 ــ طب األطفال :16  
 ايمان مرزوق محروســـ ة/     سلمى محمود جودة سعفانـــ ة/ 

 محمد صبحى عبد العظيمـــ ة/     عمرو عبد المجيد محمدـــ ة/ 
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 سعد احمد الدمرداش حنانـــ ة/      ايمان سعيد يسنـــ ة/ 

 وفاء شرف زكى علوانـــ ة/     والء فتحى عبد الحكيمـــ ة/ 

 علياء خالد يوسف الفارـــ ة/     نصر احمد سالم احمدـــ ة/ 

 ايمان صبرى محمد عمرـــ ة/     شيماء عبد الواحد محمدـــ ة/ 

 سىخالد مجدى محمد العباـــ ة/    اسماء جمال عبد الحى بسيونىـــ ة/ 

 االء عبد الهادى السيدـــ ة/     نهى احمد عالم نجمـــ ة/ 

 ايمان محمد احمدـــ ة/     شيماء حمودة توفيقـــ ة/ 

 عبد الرازق ممتا ز محمدـــ ة/     شيماء كرم عبد العليمـــ ة/ 

 عال عبد الواحد عبد الحميدـــ ة/     ايناس شعبان على النبوىـــ ة/ 

 جابر حجاجسلوى السيد ـــ ة/ 
 : الماجستير: درجة ثانيا

 ـ جراحة العظام :1
 محمد عصمت عبد العظيمـــ ة/     احمد كمال الدين الفقىـــ ة/ 
 الحسن عبد الباقى احمدـــ ة/     على محمد على الكوفىـــ ة/ 
 محمد ابراهيم كاملـــ ة/     احمد جمال عبد السميعـــ ة/ 
 طاهر محمد اسماعيلة/  ـــ    كيرولس حلمى رزق ـــ ة/ 
 احمد محمد عبد الفتاحـــ ة/     محمد عبد العظيم سيمانـــ ة/ 
 احمد عبد الفتاح محمود علىـــ ة/ 

   ـــ الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية :2  
 هبة عبد الفتاح امام عالمـــ ة/ 

 ـــ الباثولوجيا :3  
 يمنى جمعة محمد جادوـــ ة/ 

 ي والتأهيل :ـــ الطب الطبيع4  
 نهلة محمود ماضىـــ ة/      علياء محمود محمدـــ ة/ 

 ـــ الباثولوجيا اإلكلينيكية :5  
 رحاب جمال حسنينـــ ة/    اسماء فتحى رياض الشرقاوى ـــ ة/ 

 ـــ التوليد وأمراض النساء :6  
 ايمان يحيى عبد المعطى قابلـــ ة/     امل حافظ عامر حافظـــ ة/ 
 اسراء محمد محمد خضرـــ ة/     يماء صالح لطفىشـــ ة/ 
 محمد السيد حسين الشيخـــ ة/    محمود فائ  ابراهيم ابوعجينـــ ة/ 
 سمية صبرى محمد المهدىـــ ة/     اسراء محمد عبد الغنىـــ ة/ 
 امل صالح عبد السالمـــ ة/     اية حمدى عبد العظيمـــ ة/ 
 بسمة محمد عبد الفتاح محسبـــ ة/     سميحة ابراهيم النبوى ـــ ة/ 
 نهلة نبيل حسن جويلىـــ ة/    اية على موسى  على الشاعرـــ ة/ 
 احمد يحيى احمد قابيلـــ ة/     اسراء محيى الدين محمدـــ ة/ 
 الخواجة هامل محمود طـــ ة/     منيرة عبد المحسن هاشمـــ ة/ 
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 ة محمود محمد  جمالهبـــ ة/     احمد صالح السيد شلبىـــ ة/ 
 فنحى إبراهيم إسراءـــ ة/     عبد الغفار مرام  عبد هللاـــ ة/ 

 : التشخيصية األشعةـــ 7 
 ــ ة/ عصام الدين حامد    ــ ة/ رحاب عبد المحسن السيد
 ــ ة/ احمد عبد الستار حامد    ــ ة/ وفاء على عبد العظيم

 ـــ أمراض القلب واألوعية الدموية :8  
 احمد اشرم عنتر فرجــ ة/    احمد عبد الودود عبد الصمدة/ ــ 

 اية رضا ابو ضيف محمدــ ة/     هاجر مصطفى محمد عبدــ ة/ 
 محمد رافت محمدالديبــ ة/     محمد مصطفى عزتــ ة/ 
 محمود عبد الغنى السيدــ ة/     محمود مجدى محمود  بدرــ ة/ 
 الم ناصر صبرى بخيتاســ ة/     محمد صقر عالم صقرــ ة/ 
 نسرين عزت محمد كمالــ ة/      سارة سامى منصورــ ة/ 
 احمد عادل محمد سالمةــ ة/     عبد الرحمن محمد شعيبــ ة/ 
 محمد سامى ابو هيكلــ ة/     محمود احمد ابراهيم احمدــ ة/ 
 سماء صالح مصطفىأــ ة/     محمد دممدوح ابو االسعاــ ة/ 
 محمد عرفة عبد هللاــ ة/     قبيل ابراهيم دعاء فوزى ــ ة/ 
 محيى اسماعيل ابراهيم اسعدــ ة/     لىذمحمد زكى محمد الشاــ ة/ 

 ـــ أمراض الباطنة العامة :9  
 اسماء فرحات حسين محمدــ ة/      أمنية محمد سالمــ ة/ 
 امانى سعد محمود ماضىــ ة/    سارة يحى عبد الونيس الشالــ ة/ 
 منة هللا مجدى عبد العزيزــ ة/    مها محمد عبد المنعم الخولىــ ة/ 
 عبد الطيف اسماعيل عبد اللطيفــ ة/     اسالم بيومى محمد بيومىــ ة/ 
 ايمان حمدى عبد العاطىــ ة/     فتحى عبد الرحيم عبد هللاــ ة/ 
 زى فرجمحمد حمدين واــ ة/     احمد مدحت يوسف ابراهيمــ ة/ 
 محمد فراج عبد الرحيم حمامةــ ة/     د احمد محمد موسىمحمــ ة/ 
 امل امام عبد اللطيف السيدــ ة/     محمود محمد محمود حليفةــ ة/ 

 ـــ طب وجراحة العين :10  
 عال عبد الفتاح السيدــ ة/     اسماء سعيد عبد الستارــ ة/ 
 العزيزفينان طلعت عبد ــ ة/     سمير عبد الفتاح اية هللاــ ة/ 
 فاتن سعيد فؤاد زكىــ ة/      اسماء جمال مختارــ ة/ 
 يمان السيد على ابراهيمإــ ة/    علياء عبد المنعم امين سلطانــ ة/ 
 ــ ة/ هدير عطية على الشبشيرى     احمد ابراهيم محمد يونســ ة/ 
 ــ ة/ والء رضا عبد العزيز   على عبد الفتاح حمدنجى مإــ ة/ 

 ــ ة/ الشيماء محمود محمد محمود    مؤمن عبد الجواد ــ ة/ ايمان
 ــ ة/ احمد سالمة محمود وانم    ــ ة/ الشيماء السعيد ابو الخير
 ــ ة/ علياء احمد خليل محمد    ــ ة/ رامى محمد محمد سعاد 
 ــ ة/ احمد محمد امين الفرماوى     ــ ة/ شيماء محمود عبد هللا
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 حة/ عفام احمد عبد الفتاـــ 
 ـــ األنف واألذن والحنجرة :11  

 ــ ة/ مها محمد على مدين    ــ ة/ اميرة محمد عبد الغنى على
 ــ ة/ هناء محمد فريد فقى    ــ ة/ عزة يسرى شعبان بحيرى 

 ــ ة/ احمد سعيد الشرقاوى 
 طب الطوارئ : 12  
 شيماء حمودة السيد محمدــ ة/     محمد سعد محمود خليلــ ة/ 
 نهى يوسف محيى الدينــ ة/     رو يوسف السيد احمدعمــ ة/ 

 ــــ التخدير والعناية المركزة : 13  
 ضايهبة جمال محمد ر ــ ة/    دعاء صالح محمود الربيعيــ ة/ 
 دينا محمد ابراهيم محمد السيدــ ة/     محمد عبد هللا جامع وبارةــ ة/ 
 ظ أحمد قطبدينا محفو ــ ة/     مينا عادل بشارة حبشيــ ة/ 
 أحمد عبد هللا شفي  شلبيــ ة/ 

 ـــ طب الحاالت الحرجة :14  
 عالء عبد المقصود خطاب حجاجــ ة/    أحمد حمدي حامد المناوهليــ ة/ 
 رباب حمادة عبد المنعم فرجــ ة/     محمد احمد محمد ابراهيمــ ة/ 
 محمد عبد المجيد محمودــ ة/    مصطفي جالل مطاول حسنــ ة/ 
 ابراهيم  محمد فرج هللاــ ة/     ابو بكر فوزى  سعد الفحامــ ة/ 

 ـــ طب األسرة :15
 نورهان توفي  يوسفــ ة/     محمد احمدج رضا الديبــ ة/ 
 النحراوى  عالء محمد عبدهللاــ ة/    نيرين سمير عبد الخال  عقارــ ة/ 
 د عاشوروالء عادل محمــ ة/     ايمان عبد الفتاح الدسوقىــ ة/ 
 اية محمد عبد الحميدــ ة/      مارى سمير عزيزــ ة/ 
 عبد السالم محمد عبدهللاــ ة/     نهلة عبد السالم محمدــ ة/ 

 ـــ األمراض الصدرية والتدرن :16  
 شيماء شوقى عبد الواحدــ ة/     أحمد حسام احمد باللــ ة/ 
 ديل عبد اللطيف عبد السالمهــ ة/    أميرة احمد عبد الفتاح الخرصاوى ــ ة/ 

 ـــ الجراحة العامة :17
 محمد ايمن بسيونىــ ة/     عبد الرحمن محمد مرسىــ ة/ 
 سارة عصام السيد محمودــ ة/ 

 ـــ الميكروتيولوجيا الطبية والمناعة :18  
 مروة الدمرداش عبد الحميد محمدــ ة/ 

 ـــ طب األطفال :19
 تغريد نبيل مصطفىــ ة/     منا ر محمد سعد محمدــ ة/ 
 سماح عادل محمود جبريلــ ة/    رحاب حسين عبد الغنى العربىــ ة/ 
 مىاحمد جمال محمد التهاــ ة/     احمد محمد عبد العزيزــ ة/ 
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 شيماء على الشافعىــ ة/     احمد محمد وهب موسىــ ة/ 
 دينا جمال سعد القارحــ ة/     لمياء عبد الفتاح همامــ ة/ 

 ــ ة/ فاطمة محمود قطب عمران   جارفاطمة موسى عبد الرازق النـ ة/ ـ
 ــ ة/ نسرين عبد الباس  عبد الصمد    ــ ة/ مروة ربيع نعيم عبد البر

 ــ ة/ نشوى اسامة عبد المقصود

 : الدكتوراه: درجة ثالثا
 : الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةـ 1

 ميرة عبد الحميد محمد السيدأــ ة/ 
 ـــ الباثولوجيا :2  
 هبه جابر محمود ابو شعيشعــ ة/     أيه حمدي عبد الباري بدرــ ة/ 
 نرمين علي عرابي بسطويسي  ــ ة/ 

 ـــ الطفيليات :3  
 مروة القصري عبدالشافي الشينــ ة/ 

 ـــ الباثولوجيا اإلكلينيكية :4  
 ايمان محمد اشرم عتمانــ ة/ 

 ة :ـــ جراحة المسالك البولي5  
 عبدهللا عبدالحكيم عبدالحميد عامرــ ة/    محمد عبد الجواد عبد الحليم ركبهــ ة/ 

 ـــ الكيمياء الحيوية :6  
 بسمة عبد النبي مصطفي محمدــ ة/ 

 ـــ التوليد وأمراض  النساء :7  
 باهي فاي  السيد السباعي البسيونيــ ة/     عبير عاصم عنتر احمدــ ة/ 
 هبه بهاء الدين كمال الفقيــ ة/   العزيز عبد الرحيم الشرقاوي محمد عبد ــ ة/ 
 ايمان عبد المنعم البيومي الشرقاوي ــ ة/     سمر محمد علي العساليــ ة/ 

 يحيي زكريا السيد ونامة/ ـــ    محمد المليجي المليجي عليــ ة/ 
 : أمراض القلب واألوعية الدمويةـــ 8  
 محمود سعيد محمود سعيدــ ة/     ي نادر نبيل خليفه بربر ــ ة/ 
 احمد حسن عدلي عبد هللاــ ة/     أماني منير هالل محمدــ ة/ 
 محمد يسري محمد احمد حجابــ ة/    سحر احمد محمد علي حنطورــ ة/ 
 أحمد خالد عبد اللطيف برجــ ة/     جرجس رفعت ثابت سعيدــ ة/ 
 د عثمان عثمان السيسيأحمــ ة/     شريف مجدي نبيل ميخائيلــ ة/ 
 هاني نشأت علي حسنــ ة/ 

 ــــ األشعة التشخيصية :9  
 رفيدة جعفر عبد الرسولــ ة/     عال طاهر اسماعيل عالمــ ة/ 
 علياء احمد عبد الفتاح الزامليــ ة/ 

 : أمراض الباطنة العامة ـــ 10
 عبد الفتاح محمد عبد الفتاح طهــ ة/    احمد صابر عبد  محمد الغريبــ ة/ 
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 احمد عبد الحكم احمد العسكري ــ ة/     رنا كمال الدين احمد وهبهــ ة/ 
 حسين محمد حسين خلفــ ة/     احمد محمد محمد عويضهــ ة/ 
 فاطمة نعمان محمد عليــ ة/    دعاء محمد عبد الصمد الشاميــ ة/ 
 مليجي متاردرودة سامي احمد الــ ة/    خيري عبد الهادي السيد مشاليــ ة/ 
 صفوت عبدالحليم محمود ابو عومــ ة/     محمود أمين ابراهيم صقرــ ة/ 
 محمد الشحات عبد الظاهر سعدــ ة/     مي كمال عبد المجيد بابــ ة/ 

 :عالج األورام والطب النووي ـــ 11
 ايمان حلمي دسوقي حبيشــ ة/ 

 الفسيولوجيا :ـــ 12
 بسمة صبحي محمد ونيمــ ة/    مدمني السعيد عبد الوهاب محــ ة/ 
 سارة السيد محمود عبد ــ ة/ 

 :التجميل والحروق ـــ جراحة 13
 تامر حسين عبد المطلب سالمــ ة/     احمد سيد فهمي زناتهــ ة/ 
 طارق احمد حسن شلبيهــ ة/    محمد ابراهيم عبد هللا عبد المجيدــ ة/ 
 احمد محسن السيد احمدة/ ــ    محمد مجدي محمد خليل السويديــ ة/ 
 محمد السيد محمد عبد الرازق ــ ة/     بدر حماد محمد موسيــ ة/ 
 محمد السيد عبد الوهاب حسنــ ة/    صالح الدين عصام السيد جودةــ ة/ 
 محمود محمد محمد البكري ــ ة/    عبد الحميد بهجت عبد الحميد احمدــ ة/ 

 ـــ السمعيات :14  
 ح الدين صالحمي محمد صالــ ة/ 

 ـــ التخدير والعناية المركزة :15  
 محمد شكري عبدالصادق الكرديــ ة/     ايه علي عبد القوي موجيــ ة/ 
 احمد محمد عبد  محمد شاهينــ ة/     دنيا هاني سعد ابو عضمةــ ة/ 
 سناء احمد فؤاد ابراهيم عطا هللاــ ة/     علياء محمد علي القفابــ ة/ 

 طب الحاالت الحرجة :ــــ 16  
 اسماء اسماعيل محمد سالمةــ ة/     الهام محمد السيد الفقيــ ة/ 

 :ـــ طب األسرة 17  
  اسماء أبو بكر عبد الباري محمدــ ة/ 

     ـــ جراحة القلب والصدر :18
 باسم اشرم  احمد رشدي محمدــ ة/      السيد الششتاوي السيد فارســ ة/ 

 خ واألعصاب :ـــ جراحة الم19  
 محمد خالد عبد الرحمن عيسي  ــ ة/ 

 ـــ األمراض الصدرية والتدرن :20
 هداية محمد عبد اللطيف الحدادــ ة/ 

 ـــ طب األطفال :21
 أيه عبدالرازق السيد ابو حجازي ــ ة/    ةأماني صبحي محمد الغالمــ ة/ 
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 ز حماددينا عبد العزيــ ة/     مي ابواليزيد منصور البدوي ــ ة/ 
 أميرة فتحي احمد عليــ ة/    عمر احمد مصطفي احمد سليمانــ ة/ 
 أحمد نبيل سعيد البزارــ ة/    أمير ابراهيم عبد الحميد ال شينــ ة/ 
 نهلة محروس عبد النبي الصباغــ ة/ 

 
 عاشرا :  ما يستجد من أعمال :

 662/2/10/8201م الموضوع رق

ة ــــ بشـأن الموافقـة علـى توصـيات مجلـس إدارة وحـدة ضـمان الجـودة واعتمادهـا خـالل مدير وحدة ضمان الجـودأ.د/  مذكرة
 ... الموافقة على تقدم الكلية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بطلب تجديد االعتماد .  2018 أكتوترشهر 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 
 

ر الموضـوعات المعروضــة بجـدول األعمــال اليـوم فــأعلن السـيد األســتاذ الــدكتور/ وإلـى هنــا انتهـى المجلــس مـن نظــ
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمد أحمـد على جمال الدين
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