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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكليةتماع محضر اج
 2018/2019" للعام الجامعي األولي" الجلسة 

  9/9/2018الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

ياوم  والنصا  باحا  الحادياةوذلك في تمام السااعة  2018/2019" للعام الجامعي الجلسة األوليعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد جمال الدينبرئاسة أ.د/  9/9/2018فق الموا األحد

    وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب     ا أ.د/ نانسي يوس  أسعد
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة     ا أ.د/ محمود عحد العزيز قورة

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

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     محروك محمود غنيما أ.د/ 
  ــزةرئيس قسم التخدير والعناية المركـ      ا أ.د/حاتم أمين عطا هللا

   رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ا أ.د/ أيمن عحد القادر شحانه 
   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة     ا أ.د/ عاط  أبو السعود على 

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عحد هللا عحد العزيز بهنسيا أ.د/ 
   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة    أ.د/والء فريد عحد العزيز موسي ا

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسا أ.د/ 
   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     ا أ.د/ مصطفي محمود الححيحي

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ا أ.د/ روحية حسن العدل 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ا

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ا أ.د/مها أحمد فتحي حمودة
  رئيس قسم الهستولوجيا      ا أ.د/ مها السيد سليمان

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     ا أ.د/ محمد بال  الدين الزواوي 
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشأ.د/ ا 

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عحد الونيس بحيري ا أ.د/ 
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ا أ.د/ عالء حسن عحد المؤمن مرعي

 الجراحة العامةرئيس قسم      حاتم محمود سلطانا أ.د/ 
   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب      عصام الدين جابر بالحا أ.د/ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عحد الرحمن السحاعي سرحانا أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس      محمد أحمد أحماد مجاهدا أ.د/ 

   ةــــــموم اإلكلينيكيرئيس قسم الطب الشرعي والس     ا أ.د/ بفاء عحد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم       هشام ضياء عحدالرازق ا أ.د/ 

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ا أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
 ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عحد السميع عياد ا أ.د/
 عالج األورام والطب النووي رئيس قسم      نابر محمد عحد الحاري  ا أ.د/



  9/9/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
   16/9/2018والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

2 

 
 

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ا أ.د/ طاهر عحد الستار محمود
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     رشا على مصطفي القحانيا أ.د/ 

 رئيس قسم طب األســـرة     ا أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ش ا   د/ مها محمد على الحط
  رةأستاذ متفرغ بقسم طب األســــ     ا أ.د/ تغريد محمد فرحات

  أستاذ بقسم طب األطفال      مها عاط  محمد توفيقا أ.د/
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     أحمد سعيد ذو الفقارا أ.د/
 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     منعم دسوقي محمدبسمة عحد ال ا أ.د/

   أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      سعيد سيد أحمد خميس أ.د/ا 
  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نادية بال  النحاس ا أ.د/

   أستاذ بقسم الفسيولوجيا     جرجس بحري يوس  ا أ.د/ 
   أستاذ بقسم الهستولوجيا      مايسة عطية أحمد كفافيا أ.د/ 

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ا أ.د/ محمد عحد الواحد جابر
  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني الحهاء طلعتا أ.د/
  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عحده الصعيدي ا أ.د/

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     أيمن أحمد الحتانوني.د/ ا أ
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةا أ.د/ 
    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام      أيمن محمد محمود عحيد ا أ.د/

 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     سهام أحمد زكي خضير ا أ.د/ 
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     هويدا محمد أنور الشاذليا أ.د/ 
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ا أ.د/
 درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      إبراهيم إبراهيم المحالوي  ا أ.د/

  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــةأستاذ بقسم      عزة وجيه أمين زناتيا أ.د/ 
     أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية     محمد عحد المنعم الشاذلى ا أ.د/

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ا أ.د/ محم
  أستاذ بقسم الباطنة العامة     ا أ.د/ بحري عحد هللا شعيب

   رةـــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـ     أحمد عحد المنعم رجب ا أ.د/ 
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال     ا أ.د/ على محمد الشافعي 

 األنف واألذن والحنجرةبقسم  أستاذ مساعد سمعيات    ا  د/ عحد الحميد حسن كمال قابل
  ر والعناية المركزةبقسم التخدي مدرس    ا  د/ عالء الدين عحد السميع عياد

 
ورئيس اإلدارة المركزة بالمستشفيات ستاذ بقسم الجراحة العامــة األ  أ.د/ عالء عحد العظيم السيسيكل من : * وتم دعوة 

 .   الجامعية
 الجودة بالكلية(الحيوية )مديروحدةءالكيمياعدبقسم المسااألستاذ      ا د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي

 كل من : دم الحضور* وقد اعتذر عن ع
 ي له الجميع الشفاء العاجل .نوتم رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن   أ.د/ رمضان محمد بكر 

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ا أ.د/ حسام إبراهيم محمد على  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ا أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 
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 ضور كل من :عن عدم الحتغيب * وقد 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق ا أ.د/ طارق فؤاد عحد الحميد كشك  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر ا   د/ رفيق فكري برسيم  

 األورام والنـــــــووي  أستاذ بقسم عالج ا أ.د/ عماد على حلمي أحمد أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ا أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي
  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب ا أ.د/ هيثم الحلتاجي محمد عحدالقادرأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية  ا أ.د/ أمل فتح هللا عحد الرحيم مقلد

  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن  ا أ.د/ أسامة فهيم منصورةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي   ا أ.د/ أيمن عحد الفتا  حداد
   التوليد وأمراض النساءمدرس بقسم  وائل جابر السيد الدماطيا  د/ الكيمياء الحيويةأستاذ مساعد بقسم  هإبراهيم شحاتالدين عصام ا  د/ 

   مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفيةأستاذ  عحد هللا حنفي عحد العزيز ا   د/  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة  ا أ.د/ حسين أحمد ندا 
 

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

اسااحة العااام الدراسااي والعااام الهجااري الجديااد متمنيااا أن يكااون عامااا دراساايا موفقااا * هنااا ساايادته جميااع الحضااور بمن
 للجميع .

 . * وهنأ رؤساء األقسام الجدد واألساتذة الذين تم ترقيتهم واألعضاء الجدد في المجلس متمنيا للجميع التوفيق
بدون عاذر متتالية جلسات  * بالنسحة لحضور أعضاء مجلس الكلية في حالة عدم حضور عضو المجلس لمدة ثالث

 يستحدل بأخر من القسم .
 
 

 القرار : الموافقة 
 

أميناا  سـم األنـف واألذن والحنجـرةبق أسـتاذ السـمعيات حساام ساني الحهااء طلعات أ.د/  رالموافقة على اختياا تمت* وقد 
 . 8201/9201للعام الجامعي  للمجلس

 
 على النحو التالي :ألعمال في عرض الموضوعات المدرجة بجدول اسيادته ثم بدأ  *

 أوال : المصادقات :
 1/1/9/8201الموضوع رقم 

 الموافـ  األحـدوالمنعقدة يوم  2017/2018 يللعام الجامع" الثانية عشرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 1532/12/8/2018حتى  1379/12/8/2018 والمتضمنة القرارات من  12/8/2018
 : ارـرـالقــ

 المصادقة
 2/1/9/8201الموضوع رقم 

 .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 

باطنة العامة وكيل الكلية لشئون البيئة إلى فيينا بالنمسا لحضـور مـمتمر القسم باألستاذ   حمود عحد العزيز قورةما أ.د/ 1
علــى نفقتــل الخايــة حيــس يوجــد لســيادتل دعــوة لحضــور  2018ســبتمبر  16حتــى  13أمــراض الســكر ومضــاعفاتل فــي الفتــرة مــن 

 الممتمر .
 
 األستاذ بقسم الباطنة العامة    بحري عحد هللا شعيبا أ.د/ 2
 بقسم الباطنة العامة  مدرس   عحد الحميدعالء عفت د/   ا 3
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 2018 أكتـوبر 2حتـى  سـبتمبر 28فـي الفتـرة مـن  ام الـدمممتمر الجمعية اإللمانيـة ألمـراض وأور إلى فيينا بالنمسا لحضور بالكلية 
 دعوة لحضور الممتمر . ماالخاية حيس يوجد لسيادته ماعلى نفقته
مـمتمر بهولنـدا لحضـور  روتـردامبالكلية إلـى  الج األورام والطب النووي األستاذ بقسم ع  عماد على حلمي موسيا أ.د/ 4

 علـــى نفقـــة 2018 ســبتمبر 29حتـــى  26فـــي الفتــرة مـــن والشـــباب  الســادس ألورام الليفاويـــة )الالهــورجكي( فـــي األطفـــال والبــال ين
 الممتمر .لسيادتل بحس مقبول بحيس يوجد  الجامعة

ميــونخ بألمانيــا لحضــور بالكليـة إلــى  األسـتاذ بقســم عــالج األورام والطــب النــووي   ا أ.د/ محمد أبو الفتو  السيد شحاته5
 عوة لحضور الممتمر لسيادتل دعلى نفقتل الخاية حيس يوجد  2018أكتوبر  23حتى  19في الفترة من  (ESMOالـ )ممتمر 

ـــة  بقســـم عـــالج األورام والطـــب النـــووي المســـاعد األســـتاذ   إيناس أبو بكر الخوليد/   ا 6 لحضـــور  بـــاريس بفرنســـابالكلي
دعــوة  االخايــة حيــس يوجــد لســيادته اعلــى نفقتهــ 2018 ســبتمبر 15حتــى  14فــي الفتــرة مــن  تحاليــل البيولوجيــا الجزيئيــة مــمتمر 

 لحضور الممتمر .
خـا  بأبحـاث المدرس بقسم جراحـة القلـب والصـدر بالكليـة إلـى لنـدن بـانجلترا لحضـور مـمتمر   هشام حسن محمدد/ ا 7

على نفقتل الخايـة حيـس يوجـد لسـيادتل دعـوة لحضـور  2018 سبتمبر 30حتى  25في الفترة من  راعة القلب بمستشفي هبرفليدز 
 الممتمر .
لتنفيـ  بعةـة اإلشـرا  المدرس المساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة بالكلية إلى انجلترا مصطفي محمد محمد داود  /ا ط8

 أو من تاريخ السفر . 2018 عتبارا من أول نوفمبرالمشترك )برنامج نيوين مشرفة( ا 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 3/1/9/8201الموضوع رقم 

والمنعقـدة  2017/2018" للعـام الجـامعي  الحادياة عشار" الجلسـة  الدراساات العلياالجناة إحاطة المجلـس علمـا بمحضـر اجتمـا  
 . 7/8/2018المواف   الةالثاءيوم 
 : ـرارـالقــ

 المجلس علماإحاطة 
 4/1/9/8201الموضوع رقم 

" للعـــام الجـــامعي  التاساااعة" الجلســـة  شااا ون خدماااة المجتماااع وتنمياااة الحي اااةلجناااة إحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا  
 . 28/8/2018المواف   الةالثاءوالمنعقدة يوم  2017/2018
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 5/1/9/8201الموضوع رقم 

 األحـدوالمنعقدة يـوم  2017/2018" للعام الجامعي  الثانية عشر" الجلسة  المكتحاتلجنة علما بمحضر اجتما  إحاطة المجلس 
 . 2/9/2018المواف  

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 6/1/9/8201الموضوع رقم 

والمنعقدة يـوم  2017/2018جامعي " للعام ال الةانية عشر " الجلسةالعالقات الثقافيةلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 2/9/2018المواف   األحد
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 7/1/9/8201الموضوع رقم 

 2017/2018" للعــام الجــامعي  الثانيااة عشاار" الجلســة لجنااة شاا ون التعلاايم والطااال  إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 9/9/2018  المواف  األحد  والمنعقدة يوم
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 : ـرارـقــال

 إحاطة المجلس علما
 8/1/9/8201الموضوع رقم 

 2018/2019" للعــام الجــامعي األولااي  " الجلســة  مجلااس إدارة برنااامط الطااب التكاماالإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 9/9/2018  المواف  األحد  والمنعقدة يوم

 : ـرارـالقــ

 ر .والموافقة على ما جاء بالمحض إحاطة المجلس علما
 

 موضوعات المؤجلة ال:  ثالثا
 9/1/9/8201الموضوع رقم 

خالل الخطة الخمسية لتعيين المعيدين الموافقة على ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس 1398/12/8/2018الموضو  رقم 
الكلية القادم يمجل للمناقشة في لجان منبةقة واالعتماد بمجلس القرار :  2023/2024حتى عام  2019/2020خمس سنوات من 

. 
 : ـرارـالقــ

ويعرض ما يستقر علية المجلس األحد شهر أكتوبر لدراسة الخطة األحد األول من  أعضاء مجلس الكلية سادةلليتم عقد اجتما  
 ة .ال ي يلي

 

 : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  : رابعا
 10/1/9/8201الموضوع رقم 

 . 2018/2019الموافقة على تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي الجديد  ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : التشكيل الجديدالموافقة على 
 رئيسا للمجلس   عميد الكلية    أحمد أحماد جمال الدين ا أ.د/أ 
 التعليم والطـــــالب وكيل الكلية لشئون    ا أ.د/ نانسي يوس  أسعد1
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   محمود عحد العزيز قورة /أ.د ا2
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــوث   محمد أحمد سامي قنديلا أ.د/ 3
 

   ا رؤساء األقسام :
 رئيس قسم طــــب األطفـــــال   ا أ.د/ فادي محمد حسين الجندي1
  قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـة رئيس    ا أ.د/محروك محمود غنيم2
 والعناية المركـــزة رئيس قسم التخدير    ا أ.د/ حاتم أمين عطا هللا3
 رئيس قسم أمراض النساء والتوليــــد    أيمن عحد القادر شحانه ا أ.د/4
 رئيس قسم األمراض المتوطنـــــة    ا أ.د/ عاط  أبو السعود على5
 رئيس قسم األمراض الباطنة العامــــة   د العزيز بهنسيعحد هللا عح ا أ.د/ 6
 ع ـطب المجتمالصحة العامة و رئيس قسم    أميمه أبو الفتح محمد محروسا أ.د/ 7
 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية   والء فريد عحد العزيز موسيا أ.د/ 8
 ـــةرئيس قسم التشريح واألجنـــ    ا أ.د/مصطفي محمود الححيحي9

 رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة      أ.د/روحية حسن العدل ا10
 ةـرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــ    ا أ.د/ سلطان محمد سلطان11
 رئيس قسم الكيميــاء الحيويـــــة   ا أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة12
 اــــرئيس قسم الهستولوجيـــــ    ا أ.د/ مها السيد سليمان13
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 رئيس قسم األشعة التشخيصيـــــــة   محمد بال  الدين الزواوي  ا أ.د/14
 رئيس قسم الطفيليــــــــــات    ا أ.د/ وفاء محمد القرش15
 ف واألذن والحنجـــرةـرئيس قسم األن   عصام عحد الونيس بحيري ا أ.د/16
 والتناسليــةرئيس قسم األمراض الجلدية    عالء حسن عحد المؤمن مرعيا أ.د/ 17
 رئيس قسم الجراحــة العـــامــــة    حاتم محمود سلطانا أ.د/ 18
 خ واألعصابـــرئيس قسم جراحة الم           د/ عصام الدين جابر بالحأ.ا 19
 ة العـــــينـرئيس قسم طب وجراح   عحد الرحمن السحاعي سرحانا أ.د/20
 احة التجميل والحـــروق رئيس قسم جر    ا أ.د/ محمد أحمد أحمد مجاهد21
 رئيس قسم األمــراض الصدرية والتدرن     رمضان محمد بكرا أ.د/ 22
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية          د/ بفاء عحد الظاهر أمينأ.ا 23
 اــرئيس قسم الفسيولوجيـــــــ   أ.د/ هشام ضياء عحد الرازق  ا24
 رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيـــل   سمر جابر أحمد سليماند/ أ. ا25
 رئيس قســـم الباثولوجيــــــا     هيام عحد السميع عيادا أ.د/ 26
 رئيس قسم عالج األورام والطب النـووي   نابر محمد عحد الحاري ا أ.د/ 27
 رئيس قسم جراحـة العظـــــــام   طاهر عحد الستار محمود ا أ.د/28
 رئيس قسم األمراض النفسيـة والعصبيـة   لقحانيا أ.د/ رشا على مصطفي ا29
 رئيس قسم طب األســـــرة   ا أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين30
 رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةقائم بعمل     مها محمد على الحطش ا  د/31
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر   ا  د/ رفيق فكري برسوم سليمان32

 أستاذ من كل قسم :ج ا 
 طب األســــــــــرة أستاذ متفرغ بقسم    ا أ.د/ تغريد محمد فرحاات1
 ب األطفــــــــالـأستاذ بقسم طـ     ا أ.د/ مها عاط  محمد توفيق2
 أستاذ بقسم التشريــح واألجنــــــة    ا أ.د/ أحمد سعيد ذو الفقار3
 سم جراحة التجميــــل والحروق أستاذ بق   طارق فؤاد عحد الحميد كشك ا أد/4
   ة التشخيصيـــةــــأستاذ بقسم األشع   بسمة عحد المنعم دسوقي محمدا أ.د/ 5
 ةــة العامــــأستاذ بقسم أمراض الباطن    سعيد سيد احمد خميسأ.د/ ا6
 أستاذ بقسم الطفيليـــــــــــات    نادية بال  النحاس ا أ.د/7
 والعناية المركـــزة أستاذ بقسم التخـديـر   د مصطفيأشرف محمد محمد أحما أ.د/8
 الفسيولوجيــــــــــا أستاذ بقسم    ا أ.د/ جرجس بحري يوس 9

   ــــاــأستاذ بقسم الهستولوجيـــــ   مايسة عطية أحمد كفافيا أ.د/ 10
 ة والتناسليةـأستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدي    محمد عحد الواحد جابر د/ا أ.11
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـــــرة   ا أ.د/حسام سني الحهاء طلعت12
 أستاذ بقسم عالج األورام والطب النــووي    عماد على حلمي أحمد موسيا أ.د/ 13
 م الباثولوجيـــــــــاـــأستاذ بقس   ا أ.د/ أسماء جابر عحده الصعيدي14
 الجراحــــة العامـــــة أستاذ بقسم    أيمن أحمد الحتانوني ا أ.د/15
 راض النسـاء والتوليــــدـأستاذ بقسم أم   ا أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة16
 راض المتوطنـــةـــــأستاذ بقسم األم   حسام إبراهيم محمد على.د/ أ ا17
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 ــــة ــاء الحيويــأستاذ بقسم الكيميـ    غادة عزت حمودة ا أ.د/18
 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    دأ.د/أمل فتح هللا مقل ا19
 أستاذ بقسم جراحـــــة العظـــــام   أ.د/ أيمن محمد محمود عحيدا 20
 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصـــــاب  هيثم الحلتاجي محمد عحد القادرا أ.د/ 21
 يــــةا اإلكلينيكــأستاذ بقسم الباثولوجي   سهام أحمد زكي خضير ا أ.د/22
 ة والعصبيـةــأستاذ بقسم األمراض النفسي    ا أ.د/ أيمن عحد الفتا  حداد23
 طـب المجتمع الصحة العامة و أستاذ بقسم    ا أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي24
 ب وجراحـــة العيــنــأستاذ بقسم ط    ا أ.د/ هشام محمد فؤاد المزار25
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن     إبراهيم إبراهيم المحالوي ا أ.د/ 26
 اإلكلينيكية بقسم الطب الشرعي والسمومأستاذ     ا أ.د/ عزة وجيه أمين زناتي27
 قسم جراحـــة المسالك البوليةأستاذ ب  ا أ.د/ محمد عحد المنعم الشحات الشاذلي28
 ةأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموي     محمود على سليمانا أ.د/ 29

 د ا أقدم اثنين أستاذ مساعد وأقدم اثنين مدرس :
   أستاذ مساعد سمعيات بقسم األذن األنف والحنجرة   عحد الحميد حسن كمال قابلا د/ 

 الكيمياء الحيوية  أستاذ مساعد بقسم   ا د/ عصام إبراهيم شحات 
  أمراض النساء والتوليد مدرس بقسم   ا د/ وائل جابر السيد الدماطى

  التخدير والعناية المركزة مدرس بقسم  عالء الدين عحد السميع عياد ا د/
 ى كل من :دع* على أن ي

 رئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية   عالء عحد العظيم السيسيا أ.د/ 
يـ ي لوحـدة الجـودة واالعتمـاد التنف المـديرو الكيميـاء الحيويـة المسـاعد بقسـم سـتاذ ألا               رانياا محماد عزماي الشااذلي /اا د

 بالكلية 

 في اجتماعات المجلس شهريا . للحضور والمشاركة
 11/1/9/8201 الموضوع رقم

عدد خمسة أساتذة علاى األثثار ممان ال يتمتعاون بعضاوية المجلاس لمادة الموافقة على اختيار  ـ بشأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 . سنة قابلة للتجديد

 األبوات من كل من : * تم تشكيل لجنة لفرز 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د/ محمود عحد العزيز قورة ا

 الطب الشرعي والسمومرئيس قسم    بفاء عحد الظاهر أمينا أ.د/ 
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على اختيار كل من السادة اآلتية أسماؤهم بعد .. مع رفع األمر للجامعة :
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم   ود السيد أبو سالممحما أ.د/ 

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ا أ.د/ أيمن محمد عحد الغني اللحلح
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام   ا أ.د/ بهاء الدين محمد السروي 

 أستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة     ا أ.د/ محمد قمر الشرنوبي
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال  لى محمد الشافعيا أ.د/ ع
 21/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقة على اختيار عدد ثالثة أعضاء من الخارج على األثثر ممن لهم دراية خابة بالمواد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
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 معة .التي تدرس في الكلية يعينون لمدة  سنة قابلة للتجديد بقرار أ.د/ رئيس الجا
 : ـرارـالقــ

  ترشيح كل من : ... ويرفع للجامعة الموافقة على
 نقيب أطحاء المنوفية    أ.د/ حسين أحمد ندا ا 1
 أستاذ بكلية الحقوق    أ.د/ عحد هللا حنفي عحد العزيز ا 2

 31/1/9/8201 الموضوع رقم

للعـــام الجـــامعي ياااة للسااايد أ.د/ عمياااد الكلياااة الموافقاااة علاااى تجدياااد تفويضاااات مجلاااس الكل ــــ بشـــأن ماااذكرة أ.د/ عمياااد الكلياااة
2018/2019 . 
 : ـرارـالقــ

مـن العـرض علـى اللجـان المختصـة  تفويض أ.د/ عميد الكلية على أن يكاون ذلاك بعاد اتخااذ اءجاراءات القانونياةلموافقة على ا
 وهي على النحو التالي :  والوكالء المختصين

 أوال ا في مجال ش ون التعليم والطال  :
 ـ تعديل الخطة الدراسية 1
 ـ تشكيل لجان الممتحنين 2
 ـ قبول األع ار عن دخول االمتحان للطالب 3
 ـ تحويالت الطالب من وإلي الكلية 4
 ـ انتداب أعضاء هيئة التدريس من وإلي الكلية للتدريس .5
 ا : العالقات الثقافية :نيثا
 شرا  المشترك والموافقة على السفر للخارج .ـ ترشيح ومد وإنهاء البعةات الداخلية والخارجية واإل1
 ـ اعتماد الترشيح للممتمرات العلمية والندوات والدورات التدريبية والمهمات العلمية والمنح والجوائز .2

 : ش ون هي ة التدريس : ثالثا
 المختلفة .ـ تشكيل لجان المطابقة للمدرسين المساعدين ال ين يعملون بالكلية لتعيينهم مدرس باألقسام 1
 . ـ اإلعارات الخارجية للسادة أعضاء هيئة التدريس في التجديد2
 .الترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أن يتم المصادقة عليها في المجلس الالح  .3

 : الش ون المالية : رابعا
 ـ قبول التبرعات والهدايا للكلية .1

 .الطارئة لحين عرضها على المجلس في األمور التفويض خامسا : 
 

 41/1/9/8201 الموضوع رقم

 . 2018/2019الموافقة على تشكيل مجالس األقسام للعام الجامعي الجديد   ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علمــا
 51/1/9/8201 الموضوع رقم

 . 2018/2019للعام الجامعي  يل اللجان العلمية المنحثقة عن مجلس الكليةالموافقة على تشكـ بشأن  مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 يتم تشكيلها مع الوكالء وتعرض في المجلس القادم .
 

 : موضوعات أخري  : خامسا
 16/1/9/8201 الموضوع رقم
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ى األقسام المعنية بخصوص الكورسات الموافقة على التعديالت المدرجة عل بشأنـ  المشرف على المعمل المهاراتأ.د/  مذكرة
 اءجحارية على الدراسات العليا الجراحات الميكرسكوبية والمناظير الجراحية .

 : ـرارـالقــ

أو   advanced laproscopyالحصول على دورة يجب على الطالب المتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة 
Vascular miero surgery ب تخصصل الدقي  وقرار مجلس القسم .وذلك حس 

 
 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا

 17/1/9/8201 الموضوع رقم

علاى قحاول األعاذار المرضاية المتحاناات الادور الثااني لاحعض الموافقاة ـــ بشـأن  لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 2017/2018للعام الجامعي ابعة والر طال  الفرقة األولي ا الثانية و الثالثة 

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة قحول األعذار المرضيةالموافقة على 
 : األوليا الفرقة 1
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 األول جميع المواد األساسية والتكميلية أحمد محمود عمر خطاب 1
 الةالس التشريح ـــ الفسيولوجيا امل محمد منصورك زياد طارق  2
 الةاني التشريح سلوي عنتر عبد الحميد أحم الجافي 3
 األول جميع المواد األساسية والتكميلية محمد عبد الحميد أحمد سيد أحمد 4
 األول جميع المواد األساسية والتكميلية أسماء كمال الدين شديد سلطان 5
 الةاني الفسيولوجيا مد شعبانليلي محمد سرور مح 6
 الةاني الكيمياء الحيوية رشا عبد الهادي إبراهيم عامر 7
ل ة ـ الحاسب ـــ الفسيولوجيا ــ تشريح ـ حقوق ـ  يوسف أشر  أمين شعبان قطب 8

 الكيمياء
 الةاني ــ الةالس

 : الثانيةا الفرقة 2
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الةالس تشريح ـــ هستولوجيا ــ سلوكية نس أحمد محمود عفيفي النحاسأ 1
 الةالس 1ــ كيمياء ـ تشريح   2جميع مواد   هالة حامد عرفان أحمد على 2
 الةاني 1ـ تشريح ـ فسيولوجيا   2جميع مواد   محمد عمرو عادل عباس يالح 3
ــ فسيولوجيا  2هستولوجيا   فسيولوجيا ـ تشريح ـ  أحمد على أبو المكارم البربري  4

 1ـ كيمياء  
 الرابع

 حفظ فرية
 : الثالثةا الفرقة 3
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الرابع طفيلياتميكروبيولوجيا ــ فارماكولوجيا ـ  ورود أيمن زكي عبد العزيز 1
 الةاني كوجيا ــ طفيلياتباثولوجيا ــ ميكروبيولوجيا ـ فارما أحمد كمال حسن الكومي 2
 األول ميكروبيولوجيا ــ طفيليات محمد أحمد محمد عبد هللا على  3
 : الرابعةا الفرقة 4
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الةاني الرمد  ــــ الطب الشرعي  ــــ طب األسرة أحمد محمد عمران أماني 1
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 18/1/9/8201 الموضوع رقم

ءعادة الرابعة الموافقة على االلتماسات المقدمة من بعض طال  الفرقة  ـ بشأنة أ.د/ وكيل الكلية لش ون التعليم والطال  مذكر 
التمـاس فئـة العشـرون جنيـة  23تقـدم عـدد  2017/2018للعـام الجـامعي ربد درجاتهم لحعض المواد عن امتحانات الدور األول 

 مطابقة مقابل رؤية ورقة اإلجابة )لكل مادة( وكانت جميعها ها بخزينة الكليةدادسم ها تيالتماس فئة مائة وخمسون جن 107وعدد 
 التماس . 36ماعدا 
 ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... من كل من :على االلتماسات المقدمة  الموافقة
 
 م

 

 اسااام
 

 المادة
 النتيجة بعد التعديل النتيجة قحل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع الكلي 
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 جيدجدا835 جيد// 148 جدا جيد 834 //دجي 147 األنف واألذن إسراء محمد فتح هللا أبو النصر 1
الطب الشرعي  رفيدة عماد أحمد غراب 2

 واألنف واألذن
 جيد جدا 165

 جيد// 145
 ممتاز 170 جيد جدا 830

 اجيد جد 152
 جيد جدا 842

 جيد جدا 847 جيد// 140 جيد جدا 846 جيد// 139 األنف واألذن سهي هالل الشناوي  3
 ممتاز 916 ممتاز 272 ممتاز 915 ممتاز 271 طب مجتمع آية عالء حماد 4
5  

 تقي محسن محمد أبو العال
 طب المجتمع

 الرمد 
 األنف واألذن

 جيد جدا 251
 جيد جدا 200
 جيد جدا 152

 
 جيد جدا 802

 جيد جدا 253
 جيد جدا 203
 جيد جدا 154

 
 جيد جدا 809

 جيد جدا 847 جيد جدا 165 جيد جدا 845 جيد جدا 163 األنف واألذن  منال محمد عبد الربل  6
 ممتاز 922 ممتاز 176 ممتاز 920 ممتاز 174 األنف واألذن  أحمد على جاد المولي 7
 ممتاز 943 ممتاز 184 ممتاز 942 ممتاز 183 ن األنف واألذ بيتر عاطف فهيم يليب 8
 ممتاز 914 جيد جدا 164 ممتاز 913 جيد جدا 163 األنف واألذن  شروق على عبد الوهاب  9

 جيد// 719 مقبول 121 جيد// 718 مقبول 120 األنف واألذن  منل محمد عزب  10
 الطب الشرعي  يفاء باسم عبد اللطيف 11

 األنف واألذن
 زممتا 256
 جيد جدا 164

 ممتاز 259 ممتاز 855
 جيد جدا 165

 ممتاز 892

 طب مجتمع أسراء عبد اللطيف عبد العزيز 12
 طب شرعي

 ممتاز  269
 ممتاز 188

 ممتاز 271 ممتاز 907
 ممتاز 189

 ممتاز 910

 ــــ مقبول 170 ــــ ض 169 طب المجتمع عبد هللا ناير الكبيس 13
 ــــ ممتاز 232 ــــ ممتاز 231 الرمد حسناء سعيد خطاب 14
 ممتاز 913 ممتاز 224 ممتاز 907 ممتاز 218 الرمد إيمان فوزي الحفناوي  15
 ممتاز 941 ممتاز 240 ممتاز 938 ممتاز 237 الرمد ريم أيمن عبد العزيز 16
 جيد جدا 843 ممتاز 219 جيد جدا 841 ممتاز  217 الرمد  محمود إسماعيل جميل 17
 الرمد رجب حنفي محمد طارق  18

 طب األسرة
 ممتاز 240

 جيد جدا 42
 ممتاز 242 ممتاز 890

 ممتاز 46
 ممتاز 896

 
 ممتاز 875 ممتاز 221 ممتاز 874 ممتاز 220 الرمد أية ندا فرج عبد الحميد النيداني 19
 ــــ جيد جدا 41 ــــ  جيد جدا 39 طب األسرة أسماء إبراهيم عبد المرضي 20
 ممتاز 885 ممتاز 177 ممتاز 884 ممتاز 176 الطب الشرعي الح حسب النبيكريم محمد ي 21
 ممتاز 911 ممتاز 182 ممتاز 907 ممتاز 178 الطب الشرعي عمر محمد عادل أحمد عمر 22
 ممتاز 954 ممتاز 187 ممتاز 949 ممتاز 186 األنف واألذن عبد الرحمن  الصفطي فهمي 23
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  ممتاز 286 ممتاز 282 طب المجتمع
 ممتاز 954 ممتاز 186 ممتاز 949 ممتاز 181 األنف واألذن سمر محمد يالح ربيع 24
 ممتاز 851 جيد جدا 252 ممتاز 850  جيد جدا 251 طب مجتمع محمود يسري عبد العزيز 25
 جيد جدا 750 جيد جدا 225 جيد// 749 جيد//  224 طب مجتمع يارا أحمد شحاتل  26
 جيد جدا 849 171 جيد جدا 847 جيد جدا 169 األنف واألذن محمد مجدي فتحي يبيح 27
 زممتا 948 ممتاز 183 ممتاز 946 ممتاز 181 األنف واألذن أحمد منشاوي عبد الحافظ 28
 الرمد  أحمد إبراهيم أحمد بدوي  29

 طب المجتمع
 جيد// 187
 جيد// 217

 جيد جدا 188 جيد// 703
 جيد// 220

 جيد// 707

 جيد جدا 767 جيد// 144 جيد جدا 766 جيد// 143 األنف واألذن شيدشاهر محمد ر  30
 جيد جدا 846 جيد جدا 162 جيد جدا 845 جيد جدا 161 األنف واألذن إسالم سالم بكر 31
 األنف واألذن أحمد عصام الدين جابر 32

 طب المجتمع
 جيد جدا 160
 جيد جدا 243

 جيد جدا 161 جيد جدا 836
 جيد جدا 245

 د جداجي 839

 جيد جدا 163 األنف واألذن  محمد أيمن مرزوق  33
 جيد جدا 207

 جيد جدا 164 جيد جدا 843
 جيد جدا 208

 جيد جدا 845

 ممتاز 955 ممتاز 281 ممتاز 954 ممتاز 280 طب المجتمع مريم هشام عبد ال ني أبو ال ار 34
 ممتاز 867 جيد جدا 165 ممتاز  866 جيد جدا 164 األنف واألذن  أحمد مصطفي تعلب 35
 ممتاز 974 ممتاز 197 ممتاز 965 ممتاز 188 طب الشرعي عبد الرحمن يالح الدين 36

 19/1/9/8201 الموضوع رقم

الموافقاة علاى قحاول تحاويالت بعاض الطاال  مان وللاى الكلياة بالفرقاة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلياة لشا ون التعلايم والطاال  
 .  2018/2019الثالثة للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة قحول التحويالتالموافقة على 
 
 
 

 أوال: طال  محولين إلى الكلية :

الكلية المحول  ساام الطالااابا م
 تحميالماواد ال التقدير منها 

 تحميل مدخل جودة وحاسب جيد// طب طنطا أماني رمضان عبد هللا كركيت 1
 مدخل جودة وحقوق إنسان تحميل  جيد جدا طب بنها يف أشر  الدسوقي األشمونيشر  2

 ثانيا: طال  محولين من الكلية :
 الكلية المحول إليها ساااام الطالااااابا م
 طب القاهرة أحمد عصام نادي فرج 1
 طب طنطا أحمد عبد الحميد أحمد حشيش 2
 سطب عين شم أحمد يحيي محمد الصدي  المناوي  3
 طب عين شمس أسر  وجدي ربيع محمود 4
 طب القاهرة أميرة حامد مبروك حسب النبي 5
 طب القاهرة أنس عبد الحميد عبد الحفيظ 6
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 طب القاهرة ـــــــ طب عين شمي ــ طب الفيوم حسام إيهاب جمعة محمود 7
 طي القاهرة عبد الرحمن سعد محمد الشرقاوي  8
 خطب كفر الشي د حسنعبد الرحمن محمد أنور محم 9
 طب عين شمس عبد هللا أشر  محمد حسن  10
 القاهرة طب عمرو رمضان عبد الحميد محمد 11
 طب القاهرة كريم فتحي سالمة فرحات شمس الدين 12
 طب المنصورة ليان محمد سامي أنور السيد سليمان 13
 طب القاهرة محمد عبد الفتاح أنور أحمد إبراهيم 14
 طب عين شمس ضي عبد العال شحاتلمحمد مر  15
 طب بنها محمد مصطفي عبد العزيز أحمد 16
 طب طنطا محمود أحمد محمد العرابي 17
 طب بنها بالل عبد الواحد بالل عبد الواحد 18
 نقل قيد ألسن عين شمس محمود مصطفي عبد السميع أبو الفتوح 19
 20/1/9/8201 الموضوع رقم

حماد محماد عحاد المقصاود والمقياد بالفرقاة الطالـب/ أ إيقاف قيدالموافقة  ـــ بشأن لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
علمــــا بــــأن هــــ ا هــــو اإليقــــا  الةــــاني حيــــس حصــــل علــــى اإليقــــا  القيــــد األول فــــي عــــام  2018/2019للعــــام الجــــامعي  الثانيااااة
2017/2018 . 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 21/1/9/8201 الموضوع رقم

 تحديل ورقة التيكت الخابة بالطالب/ عحد الرحمن بال  الدين ـــ بشأن  لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 .في مادة الطب الشرعي المقيد بالفرقة الرابعة شعحان عيسي 

 موجود على التيكت .ـــ بمراجعة بيانات الورقة وجد اختال  في التسلسل الرقمي الموجود على الورقة نفسها والرقم ال
مراجعة ورق اإلجابة للمادة جميعها ومضاهاه أرقام التسلسل وجد أن الورقة خاية بالطالبة/ نورا محمد عصام الـدين علـى  ـــ تمت
 . راشد

 . 87ر5بدال من  97في المادة هي  عحد الرحمن بال  الدين شعحان عيسييصبح درجة الطالب/ ـــ 
 . 97بدال من  87ر5 عصام الدين على راشد نورا محمددرجة الطالبة/ ـــ 

 : ـرارـالقــ

 . ورق مقوي لتفادي األخطاء مستقبالستخدام اوالعودة للنظام القديم في إغالق الورقة ب الموافقة
 22/1/9/8201 الموضوع رقم

حاة الفارقتين األولاي والثانياة علاى تشاكيل لجناة امتحاناات لطلالموافقاة ــــ بشـأن  لش ون التعلايم والطاال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 2018/2019للعام الجامعي و الفسيولوجيا الكيمياء الحيوية الطحية والحيولوجيا الجزي ية : ماقسأل

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 23/1/9/8201 الموضوع رقم

 المتحاناتيل اللجنة الرباعية موافقة مجلس قسم الفسيولوجيا على تشكـــ بشأن  لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 2018/2019طلبة البكالوريوس للعام الجامعي 

 أستاذ ورئيس القسم  ــــ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق  
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 أستاذ بالقسم   ــــ أ.د/ سهير عبد الحميد يالح 

 أستاذ بالقسم   ــــ أ.د/ جرجس يبري يوسف حنا 

 أستاذ مساعد بالقسم  د نجيب عبد السالمــــ   د/ يحيي محم 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 42/1/9/8201 الموضوع رقم

 :حضور دورات على الموافقة ـــ بشأن  لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
Integrated curriculum – Integrated teaching – small teaching group & 

 Integrated assessment   للتدريس للفرقة األولي بالالئحة الجديدة وجوبيوحضورها . 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 52/1/9/8201 الموضوع رقم

 ظاهرة أعطاء الطالب دروس الخصويية للمواد المختلفة ـــ بشأن لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 : ـرارـالقــ

 ئهم إلى مجلس تأديباليية لزمتحويل الطالب التي تقوم بإعطاء دروس خصو 
 62/1/9/8201 الموضوع رقم

ماواد  8وفاتح باا  التساجيل لعادد توزيع المواد االختيارية على األقساام ـــ بشأن  لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 .اختيارية بالترم األول بالفرقة األولي 

 : ـرارـالقــ

 . التي لم ترداستكمال باقي األقسام الموافقة مع 
 72/1/9/8201 الموضوع رقم

 إضافة مادة رياده األعمال لقائمة المواد األختيارية لالئحة الجديدةـــ بشأن  لش ون التعليم والطال مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 82/1/9/8201 الموضوع رقم

علاى  2018/2019إغاالق باا  التساجيل لطاال  الفرقاة األولاي للعاام الجاامعي ن ــــ بشـأ لشا ون التعلايم والطاال مذكرة أ.د/ وكيال الكلياة 
 النحو التالي :

وحيــس أن بـــدء %( 75يــة والعمليـــة بنســبة ال تقــل عــن ظر الئحــة الخمــس ســنوات تــنج علــى )يجـــب علــى الطالــب حضــور المحاضــرات الن
 أسابيع لكل منهم . 3 موديول 2دراسة مدة و  15/9/2018فرقة األولي يوم السبت المواف  الدراسي للعام الجامعي

ــــ بدايـــة مـــن يـــوم 1 )بعـــد خمســـة أيـــام مـــن بدايـــة األســـبو  األول( يعتبـــر الطالـــب محمـــل بموديـــول )التشـــريح والهســـتولوجيا( أو  19/9/2018ــ
 ( .2.5)الفسيولوجيا والكيمياء( وبفضل أن يكون موديول )الفسيولوجيا والكيمياء( نظرا ألن عدد ساعاتل المعتمدة )

 .... يولدمو  2بعد ثالثة أسابيع وخمسة أيام من بداية الدراسة يعتبر الطالب محمل بعدد   10/10/2018بداية من  ــ2
(  ليصـــبح 2.5الفســـيولوجيا والكيميـــاء عـــدد ســـاعاتل المعتمـــدة )ـــــــ 2        (5.5عـــدد ســـاعاتل المعتمـــدة ) التشـــريح والهســـتولوجياــــــ 1

حمـل بهـا الطالـب لالنتقـال عـدد السـاعات التـي يت ينتقـل بهـا إلـى الفرقـة الةانيـة ... حيـس أن سـاعا 9الطالـب السـاعات المحمـل بهـا  مجمـو 
 ساعة معتمدة . 11إلى الفرقة الةانية 

ي العـام الجـامعقيـد للطالـب عـن  إرجاءسبعة أسابيع من بداية الدراسة( وعمل م )بعد مرور  4/11/2018ـــ إغالق باب التسجيل نهائيا يوم 3
. 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: سادسا 
 29/1/9/8201 الموضوع رقم
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المـدرس بقسـم الميكروبيولوجيـا الطبيـة والمناعـة ـ بشـأن الموافقـة علـى تشـكيل عرض خطا  د/ إيماان عحاد النحاي السايد المصاري 
الخـا  بترقيتهـا إلـى وظيفـة أسـتاذ مسـاعد بالقسـم حيـس أنهـا فـي أجـازة وجوبيـل وهـي  لجنة من خارج القسـم إلعـداد التقريـر السـري 

 مرافقة الزوج .
 : ـرارـالقــ

 عدم الموافقة
 03/1/9/8201 الموضوع رقم

 قسـمالب المعيـد عحاد هللا أحماد عاامر /الطبيـبتعياين الموافقـة علـى  ــ بشأنرئيس قسم جراحة المسالك الحولية د/ أ.عرض خطا  
 والكلية نظرا لحصولل على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد ب ات ال لش ل وظيفة مدرسلية الكو 

 :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 31/1/9/8201 الموضوع رقم

لجاواد عحاد محماد عحاد الجاواد عحاد ا /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن عرض خطا  أ.د/ رئيس قسم جراحة المسالك الحولية 
والكليـة نظـرا لحصـولل علـى درجـة الماجسـتير مـن طـب قسـم مساعد بـ ات ال لش ل وظيفة مدرسوالكلية  قسمالب المعيدالحليم ركحة 

 المنوفية .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 32/1/9/8201 الموضوع رقم

األمـراض  بقسـم المـدرس المسـاعدهللا ساعد الادين خليال  هحاة /ةالطبيبـالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن  مذكرة ش ون هي ة التادريس
 . الدكتوراه على درجة  اوالكلية نظرا لحصولهقسم ب ات ال لش ل وظيفة مدرس الجلدية والتناسلية

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 33/1/9/8201 الموضوع رقم

الكليـة و قسـم الالمـدرس ب أحماد إباراهيم نصار زايادةعياين د/ الموافقاة علاى تـــ بشـأن عرض خطا  أ.د/ رئيس قسم جراحاة العظاام 
 ب ات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األسات ة واألسات ة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 34/1/9/8201 الموضوع رقم

 التوليــد وأمــراض النســاء بقسـم المعيــدباااهي فااايق الحساايوني  /الطبيــبالموافقااة علااى تعيااين ـ بشــأن  مااذكرة شاا ون هي ااة التاادريس
 . الماجستير من طب المنوفيةعلى درجة  والكلية نظرا لحصوللقسم ب ات المساعد  لش ل وظيفة مدرس بالكلية
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 35/1/9/8201 الموضوع رقم

 األستاذ المساعد بالقسم والكلية  تعيين د/ محمد عحد الرؤوف السيد قرني الموافقة علىــ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .تخصص غدد بماء وسكر بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة للترقياتب ات القسم والكلية لشغل وظيفة أستاذ 

 : ـرارـالقــ
 .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األسات ة

 63/1/9/8201 الموضوع رقم

بقسـم جراحـة المـخ واألعصـاب المـدرس  حازم محماد الششاتاوي نجامالموافقة على تعيين د/ ــ بشأن  رة ش ون هي ة التدريسمذك
 ب ات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد الكلية ب

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األسات ة واألسات ة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 73/1/9/8012 الموضوع رقم
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 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 المدرس بقسم طب األطفال    ااا د/ محمد سعيد محمد المكاوي 

 المدرس بقسم طب األطفال     ااا د/ رانيا بال  الزيات
 المدرس بقسم طب األطفال    ااا د/ نجوان يسري كامل بالح

 ب ات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األسات ة واألسات ة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 83/1/9/8201 الموضوع رقم

ممن قضي فتـرة ( معيد بقسم األمراض الصدرية والتدرن 2اءعالن عن عدد )الموافقة على ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 ي جامعة المنوفية وأن يكون من خريجي كلية الطب جامعة المنوفية .شهر طبيب مقيم بمستشف 34
 : ـرارـالقــ

 ( معيد بقسم الصدر .. ويرفع للجامعة1وافقة مجلس الكلية على عدد)م
 39/1/9/8201 الموضوع رقم

  لب واألوعية الدمويةالقاألستاذ بقسم هشام حسن إبراهيم  /دالموافقة على تجديد إعارة أ.ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .1/9/2018اعتبار من  بألمانيابدون مرتب للعمل  سابعلمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 04/1/9/8201 الموضوع رقم

 التخدير  األستاذ المساعد بقسمأيمن على عحد المقصود ريان  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .7/9/2018اعتبار من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 14/1/9/8201 الموضوع رقم

ة العظـام األسـتاذ بقسـم جراحـأحماد منيار مصاطفي باححي  /دالموافقاة علاى تجدياد إعاارة أ.ـ بشـأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .5/8/2018اعتبار من  بدولة قطربدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام بالكلية 
   :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 24/1/9/8201 الموضوع رقم

 بالكليـة التخديرالمدرس بقسم عحير مصطفي كامل عحد الفتا   /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .15/8/2018اعتبار من  بكندابدون مرتب للعمل  تاسعمدة عام ل

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 34/1/9/8201 الموضوع رقم

لمادة بالكليـة  التخـديراألسـتاذ بقسـم  منتصر بالح أو القاسم /دالموافقة على تجديد إعارة أ.ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .28/7/2018اعتبار من  بالمملكة العربية السعوديةعمل بدون مرتب لل سادسعام 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 44/1/9/8201 الموضوع رقم

 أوللمادة عاام بالكليـة  الطفيليـاتبقسـم  المـدرسرهاام مصاطفي بركاات  /د النظار فاي مانح ـ بشـأن  مذكرة شا ون هي اة التادريس
 . اعتبارا من تاريخ قيامها بهابالمملكة العربية السعودية بجامعة الملك فيصل بدون مرتب للعمل 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 54/1/9/8201 الموضوع رقم

لمادة عاام المـدرس بقسـم الجراحـة العامـة بالكليـة محمد نزية شاثر نصار  /دالنظر في منح  ـ بشـأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 . اعتبارا من تاريخ قيامل بهالكة العربية السعودية بالممبدون مرتب للعمل  أول
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 64/1/9/8201 الموضوع رقم

األســتاذ المســاعد بقســم األمــراض محمااد عحااد السااتار مصااطفي أغااا  /دالنظاار فااي ماانح  ـ بشــأن  مااذكرة شاا ون هي ااة التاادريس
اعتبـارا مـن تـاريخ بالمملكاة العربياة الساعودية بكلياة الطاب جامعاة اءحسااء لعمال بادون مرتاب ل أوللمادة عاام الصدرية بالكلية 

 . قيامها بها
 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 74/1/9/2018الموضوع رقم 

إلـى جامعـة حـورس جامعـة  بالكليـة  نـةالتشـريح واألجقسـم أسـتاذ ورئـيس  مصطفي محمود محماد الححيحاي /دأ. النظر في انتدا ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 . 2018/2019دمياط الجديدة للتدريس لمدة يومان  أسبوعيا للعام الجامعي 

  القــــرار:

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 84/1/9/2018الموضوع رقم 

بكلية الطب البشري جامعة الكيمياء الحيوية بالكلية  للتدريس األستاذ المساعد بقسم السيد بابر أبو النور  /دالنظر في انتدا  ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 علما بأن ذلك ال يتعارض مع أعمال القسم . 2018/2019مصر للعلوم  والتكنولوجيا بواقع يومين أسبوعيا يومي )السبت والةالثاء( خالل العام الجامعي 

  القــــرار:

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 49/1/9/8201الموضوع رقم 

المـدرس بقسـم الكيميـاء الحيويـة بالكليـة  للتـدريس بكليـة الطـب البشـري جامعـة ياسار عحاد الساتار الغحاشاي  /دالنظر في انتادا  ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 . 2018/2019مصر للعلوم  والتكنولوجيا بواقع يومين أسبوعيا يومي )السبت واألثنين( خالل العام الجامعي 

  القــــرار:

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 50/1/9/2018الموضوع رقم 

لمدة عام سابع بدون مرتب المدرس بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية وائل ياسين زكي خضير  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .1/8/2018اعتبار من للعمل بألمانيا 

  القــــرار:

 ويرفع للجامعةالموافقة .. 
 15/1/9/2018الموضوع رقم 

ماع تغيار جهاة  بدون مرتب  سادسلمدة عام المدرس بقسم الجراحة العامة بالكلية أحمد سعيد المال   /دالنظر في مد إعارة  ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 .1/8/2018اعتبار من  العمل من إيرلندا إلى إنجلترا

  القــــرار:

 رفع للجامعةالموافقة .. وي
 25/1/9/2018الموضوع رقم 

المـدرس المسـاعد بقسـم األمـراض الصـدرية والتـدرن لشـ ل وظيفـة مي محمود عحد الفتاا  القلشاي  /الطبيبةالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 مدرس ب ات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .

 القــــرار
 . ويرفع للجامعةالموافقة .

 53/1/9/2018الموضوع رقم 

لشـ ل وظيفـة مـدرس بـ ات  طـب األطفـالالمـدرس المسـاعد بقسـم شيماء باححي منشااوي خليفاة  /الطبيبـةالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .

 القــــرار
 معةالموافقة .. ويرفع للجا

 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا
 45/1/9/2018الموضوع رقم 



  9/9/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
   16/9/2018والممتدة حتى يوم األحد الموافق 

 

17 

 
 

مـدرس مسـاعد فـي بنـك الـدم بـدال عرض خطا  د/ مدير بنك الدم ا بشأن الموافقة علاى ترشايح الطحيحاة/ أميارة ساامي المغرباي 
ك بنـاء علـى التويـية الـواردة إلينـا مـن من د/ أميرة زكي بدوي  لحضور دورة تدريبية لرفع الكفاءة المهنيـة للعـاملين بنـوك الـدم وذلـ

اللجنــة العليــا لبنــوك الــدم بــالمجلس األعلــي للجامعــات .... علمــا بــأن حضــور الــدورة التدريبيــة يومــان أســبوعيا لمــدة إحــد  عشــر 
 أسبوعا .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 35/1/9/8201 الموضوع رقم

الباطنـة قسـم ب األسـتاذمحمود عحد العزيز قورة أ.د/  الموافقة علي سفر  ـ بشأنليا والححوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات الع
أكتوبر  29حتى  25في الفترة من أمريكا لحضور مؤتمر الجمعية األمريكية ألمراض الكلي إلي ة لشئون البيئةالكليالعامة ووكيل 

 متمر.يوجد لسيادتل دعوة لحضور الم  حيس الخاية على نفقتل  2018
  :ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة

 45/1/9/8201 الموضوع رقم

المـدرس المسـاعد  الطحيب/ محمد كمال محمود فرجالموافقة علي سفر   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
ية لجمــع المــادة العلميــة الخايــة برســالة الــدكتوراه بقســم الجراحــة العامــة بالكليــة إلــى ســيول بكوريــا الجنوبيــة وذلــك علــى منحــة دراســ

المشرف الرئيسي على الرسالة ومقدمل لل من المركز القومي لألورام بمدينة سيول بكوريا الجنوبية على نفقتل الشخصية وبموافقة 
شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ  12ة األستاذ بقسم الجراحة العامة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليـا وذلـك لمـد أ.د/ أحمد فرج القابد

 السفر بمرتب يصر  من الداخل وال تتحمل الجامعة أي نفقات بالخارج .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 55/1/9/8201 الموضوع رقم

المــدرس يااد محمااد إبااراهيم أبااو ز  /الطبيــبمااد بقاااء الموافقااة علااي   ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية وعضو بعةة األشرا  المشترك بجامعة كوليـدج بلنـدن بـإنجلترا لمـدة عـام رابـع اعتبـارا 

 على نفقتل الخاية بدون مرتب يصر  من الداخل وذلك طبقا لقرار مجلس الكلية . 7/11/2018من 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 65/1/9/8201 موضوع رقمال

مصاطفي فتحاي عحاد  /المقدم من الطبيـبقحول االعتذار الموافقة علي   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
بـع المـدرس المسـاعد بقسـم المسـالك البوليـة بالكليـة إلـى فيالدليفيـا بالواليـات المتحـدة األمريكيـة لحضـور المـمتمر السـنوي الراالحاري 

علـى نفقـة الجامعـة وذلـك لتعـ ر الحصـول  2018أغسـطس  31حتـى  28والةمانين بالجمعية الدولية للسلس البـولي فـي الفتـرة مـن 
 على التأشيرة من السفارة .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 75/1/9/8201 الموضوع رقم

 كل من : المقدم منحاطة المجلس علما بالتقرير إ بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
وذلك عن سفره إلي ميونخ  بألمانيا لحضور  بالكلية القلب واألوعية الدمويةبقسم  األستاذااا أ.د/ محمد فهمي النعماني 1

 قرير قيامعلي نفقة الجامعة وقد تضمن الت 2018 أغسطس 29 ىحت 25في الفترة من مؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض القلب 
 . 2/9/2018بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ   سيادتل
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وذلاك عان سافرها إلاي فييناا  بالكليـة األشـعة التشخيصـيةبقسـم  المـدرسااا د/ شايماء عحاد الحمياد عحاد الحمياد حسانين 2
د تضــمن علــي نفقــة الجامعــة وقــ 2018 مــارس 4 ىحتــ فبرايــر  28فــي الفتــرة مــن بالنمسااا لحضااور المااؤتمر األوروبااي ل شااعة 

 . 5/8/2018بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ   سيادتها التقرير قيام

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 85/1/9/8201 الموضوع رقم

الموافقة علي عقد المؤتمر السنوي الخاص بقسم طب األطفال بالكلياة  بشأنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
يـوم ويساحقه ورشاة عمال بقاعاة الماؤتمرات بالكلياة  أكتـوبر 6بفنـدق الموفنبيـك ب  2018أكتـوبر  6حتـى  3فترة مـن وذلك في ال

 . 2018أكتوبر 3األربعاء المواف  
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 59/1/9/8201 الموضوع رقم

ي الكلية في المحضر الخاص بأعمال اللجنة الوزارية المصرية إبداء رأ بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
مـارس  23حتـى  22فـي الفتـرة مـن الهندية المشتركة للتعاون العلمي والفني ولحنة تكنولوجيا المعومات التاي عقادت بنياودلهي 

2018 . 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : ثامنا :  موضوعات البحوث العلمية 
 06/1/9/8201 رقم الموضوع

 الموافقة على تسجيل أبحاث للسادة أعضاء هي ة التدريس وهم على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
  النحو التالي : 

 عدد األبحاث الدرجة القسم االسااااام م
 6 مدرس التشريح البلتاجيعبد الفتاح مها د/  1
 1 مدرس الكيمياء الحيوية يدد/ إيمان مسعود عبد الج 2
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 16/1/9/8201 الموضوع رقم

أ.د/ نحياال عحااد الفتااا   المقــدم مــنالمشااروع الححثااي  الموافقااة علااى ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
   مدرس بالقسم باحةين المشاركين د/ شيماء كمال الدين ذوينباحس رئيسي وال ة األستاذ بقسم الباطنة العامالكفراوي 

 مـــــدرسهيـــــةم رضـــــا بـــــدر ط/ مدرس مساعد بالقسم مصطفي بكري حامد  /ط       مدرس مساعد بالقسم د/ مي أشر  كامل
 عنوان البحس :... .بالقسم  مساعد

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
 26/1/9/8201 الموضوع رقم

الحروتوكول المقادم مان قسام الطاب الطحيعاي والرومااتيزم  الموافقة على ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
بالعقاار لمماوه وبعقاار ادليموماا   ABTاااا     494والتأهيل دراسة من المرحلة الثالثة عشوائية مزدوجة التعمياة لمقارناة عقاار 

في المشاركين الذين يعاانون مان التهاا  المفابال الصادفي النشال ممان لاديهم تااريخ مان االساتجابة غيار الكافياة لواحاد مان 
 . 1التها  المفابل الصدفي  SELCTة للمرض غير الحيوجية على األقل مضادات االلتها  الروماتويدي المعدل
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 36/1/9/8201 الموضوع رقم

 وراه في طـب المنـاط  الحـارةدرجة الدكتعلى إلغاء إيقاف القيد  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
  .خالد عحد المنعم أبو ريشة  /طبيبلل

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 46/1/9/8201 الموضوع رقم

دبلاااوم وماجساااتير ( 121لعـــدد )الموافقاااة علاااى ماااد فتااارة الدراساااة  ــــ بشـــأنماااذكرة أ.د/ وكيااال الكلياااة للدراساااات العلياااا والححاااوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير طب وجراحة العين    محمد السيد محمد شرشرـ ط/ 1
 ماجستير طب وجراحة العين   سمر خليل عبد الحميد المليجيـ ط/ 2
 ماجستير طب وجراحة العين   مريانا إبراهيم نجيب سليمانـ ط/ 3
 ماجستير طب وجراحة العين  رفيدة مصطفي منصور سراج الدينـ ط/ 4
 ماجستير طب وجراحة العين    مي أحمد مختار يوسفـ ط/ 5
 ماجستير طب وجراحة العين   إيمان أحمد موسي حسام الدينـ ط/ 6
 ماجستير طب وجراحة العين   جيهان أحمد على السبروتـ ط/ 7
 ر طب وجراحة العينماجستي    عبير سعيد عبد الحميدـ ط/ 8
 ماجستير طب وجراحة العين    عبير عزت شمس إبراهيمـ ط/ 9

 )عامين(  ماجستير أمراض الباطنة العامة    محمد جمال فماد الناظرـ ط/ 10
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   آالء عبد الرحمن على السيدـ ط/ 12
 اطنة العامةماجستير أمراض الب   سارة سمير فماد السمليهيـ ط/ 13
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد حامد عبد المجيد المكاوي ـ ط/ 14
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أميرة سعيد أحمد نور الدينـ ط/ 15
 ماجستير الجراحة العامة   محمد محمد سرور مختارـ ط/ 16
 مين()عا   ماجستير الجراحة العامة   محمد زكريا شنيشن شنتشنـ ط/ 17
 ماجستير الجراحة العامة   حسام محمد عادل إبراهيم عيسيـ ط/ 18
 ماجستير الجراحة العامة    ريمون ميخائيل عدليـ ط/ 19
 ماجستير الجراحة العامة   يالح فماد مصطفي عمرـ ط/ 20
 ماجستير طب األسرة   نهاد عبد المنعم محمد بيوميـ ط/ 21
 اجستير طب األطفالم   دعاء يالح حلمي العزيزي ـ ط/ 22
 ماجستير طب األطفال   سكينة زهير محمود الصاوي ـ ط/ 23
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   رانيا عيسوي عيسوي سليمـ ط/ 24
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر السيد عبد العزيز حسنـ ط/ 25
 جلدية والتناسليةماجستير األمراض ال    رانيا محمود أحم حمودةـ ط/ 26
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  دينا حمدي عبد المممن عبد العزيزـ ط/ 27
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أسماء عبد الستار عبد الرسول البحيري ـ ط/ 28
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  عال حاتم معرو  عفيفيـ ط/ 29
 التخدير والعناية المركزةماجستير    و شوشةعمرو محمد عبد االلل أبـ ط/ 30
 التخدير والعناية المركزةماجستير      أحمد أحمد محمد عليـ ط/ 31
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     نها جالل على عطيةـ ط/ 32
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     ساندي يالح الصاوي ـ ط/ 33
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     أيمن حسام الدينإلهام ـ ط/ 34
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     هاجر بالل جالل خال ـ ط/ 35
 ماجستير طب المناط  الحارة ويحتها    رجاء م ربي السيد محمودـ ط/ 36
 رة ويحتها ماجستير طب المناط  الحا   غادة محمد عبد السميع عمارةـ ط/ 37
 ماجستير األشعة التشخيصية   آية حمدي عبد العزيز الصباغـ ط/ 38
 ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة    ميخائيل شكري حبيب ـ ط/ 39
 ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة    مينا نشأت لبيب يليب ـ ط/ 40
 نف واألذن والحنجرةماجستير جراحة األ   السيد الفخرانيإيناس محمد ـ ط/ 41
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  سامح عبد المعبود عبد الحميد الصاوي ـ ط/ 42
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   عالء محمد على أبو نصارـ ط/ 43
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    دعاء حسن ذكي يقرـ ط/ 44
 ماجستير طب األطفال   وسف وهداننرمين أمين أحمد يـ ط/ 45
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد شحاتل عبد الجليل سليمانـ ط/ 46
 التوليد وأمراض النساءماجستير     نهي مختار طاهر الشيخـ ط/ 47
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد محمد محمد شحاتلـ ط/ 48
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    هيةم فتحي محمد محمودـ ط/ 49
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   هبل السيد عبد الجليل المسيري ـ ط/ 50
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن    وسام عبد هللا محمود السيدـ ط/ 51
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   إسراء جمال السيد بسيونيـ ط/ 52
 دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي   حسين شعبان هاللإيمان ـ ط/ 53
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   إيهاب عبد النعيم محمد علىـ ط/ 54
 دبلوم جراحة العظام    حمدي جمعة عابدين ـ ط/ 55
 دبلوم التوليد وأمراض النساء    هبل هللا محمد سالمـ ط/ 56
 وليد وأمراض النساءدبلوم الت    زينب محمد على عوضـ ط/ 57
 )عامين( دبلوم طب المناط  الحارة ويحتها   أحمد السيد مصطفي أحمدـ ط/ 58
 دبلوم الطب الطبيعي والتأهيل   إيمان محمد محمد ياسينـ ط/ 59

 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسماء األحمدي محمد السيدـ ط/ 60
 والعناية المركزةالتخدير دبلوم     هند محمد محمد سالمةـ ط/ 61
 دبلوم طب وجراحة العين   ريحان عبدالقادر حامد شكرـ ط/ 62
 دبلوم طب وجراحة العين    حنان أحمد أحمد شمسـ ط/ 63
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 ماجستير األمراض الصدرية    إجالل أحمد النجارـ ط/ 64
 والتناسليةالجلدية ماجستير أمراض    سارة متولي السيد أبو السعودـ ط/ 65
 ماجستير أمراض الجلدية والتناسلية   اء حسن  عبد اللطيفشيمـ ط/ 66
 ماجستير أمراض الجلدية والتناسلية   شيماء محمد حامد فرحانـ ط/ 67
 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   الزهراء أحمد عبد الهادي حمادـ ط/ 68
 ة الدمويةماجستير أمراض القلب واألوعي   أحمد يبحي أحمد الجيارـ ط/ 69
 )عامين(  دبلوم طب المناط  الحارة ويحتها     تامر رجب رمضان ـ ط/ 70
 الصدرية والتدرن مراض األماجستير     داليا هشام الشرقاوي ـ ط/ 71
 ماجستير جراحة المسالك البولية   عبد المنعم فاروق محمد عطيةـ ط/ 72
 طنة العامةماجستير أمراض البا   محمد إبراهيم السيد راضيـ ط/ 73
 دبلوم طب األطفال   أحمد مسري أحمد الريديـ ط/ 74
 دبلوم أمراض الجلدية والتناسلية   أماني أحمد محمد الشرقاوي ـ ط/ 75
 الباطنة العامةدبلوم أمراض   هناء وجيل عبد الحكيم عبد الحافظـ ط/ 76
 دبلوم أمراض الجلدية والتناسلية   محمد جابر محمد العباسيـ ط/ 77
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   مها رزق حامد إبراهيم زيدـ ط/ 78
 دبلوم األشعة التشخيصية    عماد فايز شوقي وردـ ط/ 79
 دبلوم األنف واألذن والحنجرة    مروة يالح مصطفي درويشـ ط/ 80
 دبلوم طب المناط  الحارة ويحتها   أشر  بخيت إبراهيم سالمةـ ط/ 81
 دبلوم طب المناط  الحارة ويحتها   ي شريفهويدا يوسف عيسـ ط/ 82
 أمراض القلب واألوعية الدمويةدبلوم    ماجد يابر سيد أحمد سيد أحمدـ ط/ 83
 دبلوم طب األطفال   ماريام يموئيل يونان مقارـ ط/ 84
 األمراض العصبية والطب النفسيدبلوم   محمود بدر الدين محمد عبد الموليـ ط/ 85
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  سعد البسطويسي غربيةسعاد محمد مـ ط/ 86
 دبلوم طب األسرة   ي محمد زهرانر غادة الم او ـ ط/ 87
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   إيمان محمود السيد الشهاليـ ط/ 88
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أنسام سامي محمد يوسفـ ط/ 89
 )عامين(  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    عوضهدي حسين عبد الجواد مـ ط/ 90
 دبلوم التوليد وأمراض النساء    عمرو أحمد علي نميرـ ط/ 91
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   أنجي حمدي سالمة محمدـ ط/ 92
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   عالء عبد ال ني عبد الح  عليـ ط/ 93
 ماجستير طب األطفال   يةوفاء نجاح أبو اليزيد عطـ ط/ 94
 ماجستير طب األطفال   والء عبد الحكيم سالم عبد ال فارـ ط/ 95
 ماجستير طب األسرة    أميرة متولي عبد العالـ ط/ 96
 )عامين(    الجراحة العامةماجستير    أحمد عبد الحميد عبد الخال ـ ط/ 97
 رةماجستير طب األس   مروة أحمد أكرم على فتح هللاـ ط/ 98
 ماجستير طب األطفال  عيسي عبد الحميد ربيع عبد الحميدـ ط/ 99

 ماجستير طب األطفال   مي عصام الدين محمود السيدـ ط/ 100
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 ماجستير طب الحاالت الحرجة    محمد محمد إبراهيم الشرقاوي ـ ط/ 101
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    محمد حمدي مصطفي علىـ ط/ 102
 ماجستير طب األطفال   خلود أمين السيد أحمد سالمـ ط/ 103
 ماجستير األشعة التشخيصية   شريف طل على الطويلـ ط/ 104
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   شيماء طارق أحمد الشيخـ ط/ 105
 ماجستير األشعة التشخيصية   نهال أبو بكر السيد أحمدـ ط/ 106
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   اوي أحمد سمير راشد الدسـ ط/ 107
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هيةم فاروق داود علىـ ط/ 108
 ماجستير األشعة التشخيصية   إيمان على محمود على عبيدـ ط/ 109
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   أحمد إبراهيم فكري عمارةـ ط/ 110
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  يني الحجري شيماء بسيوني الحسـ ط/ 111
 ماجستير طب وجراحة العين  إيمان أحمد عبد المعطي الشعراوي ـ ط/ 112
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أسماء عبد المنعم مصطفي برسيمـ ط/ 113
 يةماجستير األمراض الجلدية والتناسل  إيمان جمال يس المصيلحي العراقيـ ط/ 114
 ماجستير األشعة التشخيصية   محمود أحمد على عبد الالـ ط/ 115
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمود يوسف محمد العكلـ ط/ 116
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ت ريد عبد القادر محمد السيدـ ط/ 117
 التشخيصية ماجستير األشعة   رانيا عبد هللا م اوري السيدـ ط/ 118
 دبلوم طب األطفال    شادي نشأت عدليـ ط/ 119
 دبلوم طب األطفال   أسماء محمود حسن الخوا ـ ط/ 120
 األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم    محمد كمال محمد مطاو  هندـ ط/ 121

 56/1/9/8201 الموضوع رقم

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 18لعـدد )فقة على إيقااف القياد الموا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث  
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 لظرو  خاية       1/4/2017لمدة عام من   دبلوم مكافحة العدوي    محمد عحدالعزيز موسي /اا ط1
 لظرو  خاية       1/4/2017لمدة عام من   دبلوم مكافحة العدوي    مود عحد القادرسارة مح /اا ط2
 للسفر للخارج       1/10/2018دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   لمدة عام من  حسام الدين فوزي عحد العزيز  /اا ط3
 لظرو  خاية       1/10/2018دة عام من لم    ماجستير أمراض الباطنة العامة  بسمة عحد الكريم عحد المنعم /اا ط4
 لظرو  خاية     1/10/2018لمدة عام من  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  فاطمة بال  بيومي /اا ط5
 والفترة  30/9/2013إلى  1/10/2011أعوام من  3لمدة     ماجستير طب وجراحة العينأحمد الكامل حامد موسي     /اا ط6

 بأثر رجعي   30/9/2017إلى  1/10/2016من 
 لرعاية الطفل         1/10/2018لمدة عام من  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  نرمين فتحي الشرقاوي  /اا ط7
 لظرو  خاية       1/10/2018لمدة عام من   ماجستير الطفيليات إيمان السيد محمد عحد الحميد /اا ط8
 لظرو  خاية     1/10/2018لمدة عام من   اه طب األطفالدكتور  إيها  عحد المنعم عحد الوها  /اا ط9

 للسفر للخارج     1/10/2018لمدة عامين من  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية محمد رجب محمد الكنانيا ط/ 10
 بأثر رجعي     1/4/2017من  ماجستير طب األطفال   لمدة عام عمرو على عحد الخالق الشامي ا ط/ 11
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 لظرو  خاية     1/4/2017لمدة عام من    دبلوم طب وجراحة العين محمود غنيم الصماد هحها ط/ 12
 بأثر رجعي     1/10/2016من  لمدة عام   ماجستير طب األسرة مروة أحمد أثرم على فتح هللاا ط/ 13
 للسفر للخارج     1/10/2018لمدة عام من  ماجستير األنف واألذن والحنجرة أحمد السيد السيد العيسوي ا ط/ 14
 بأثر رجعي     1/10/2018من  لمدة عام   ماجستير جراحة العظام  خالد سعود عحد الصالح حسينا ط/ 15
 بأثر رجعي     1/4/2014لمدة عام من  دبلوم األمراض الصدرية والتدرن  سارة محمد ممدو  محمدا ط/ 16
 للسفر للخارج    1/10/2018لمدة عام من  التناسليةماجستير األمراض الجلدية و  نجوي شعحان غانم السيدا ط/ 17
 لظرو  خاية     1/4/2018لمدة عام من  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية رنا على إسماعيل الدسوقيا ط/ 18

 66/1/9/8201 الموضوع رقم

تخصصـات وماجسـتير ( درجة دبلوم 10)لعدد الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
  لتجاوزا المدة القانونية     طب األسرةدبلوم    سلوي الغفيفي عحد العليم ا ط/1
  دة القانونيةلتجاوزا الم     طب األسرةدبلوم   مروة السيد حمزة عحد الحافظ ا ط/2
  لتجاوزا المدة القانونية     طب األسرةدبلوم    إيمان حسني عحد الحليم ا ط/3
  لتجاوزا المدة القانونية   األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم   سحر زكريا رضوان عحد السالم ا ط/4
  اوزا المدة القانونيةلتج   األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم   إيمان تركي المهدي حسن نويصر ا ط/5
  لتجاوزا المدة القانونية   األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم   هحه هللا محمد مصطفي أحمد ا ط/6
  لتجاوزا المدة القانونية   األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم    نورا محمد حسن أبو عيد ا ط/7
  لتجاوزا المدة القانونية   الجلدية والتناسلية األمراض دبلوم  بسمة فطين السعيد أحمد على الغار ا ط/8
 بناءا على طلبة    ماجستير األشعة التشخيصية   محمد عالء الدين يحيي ا ط/9

 لظرو  خاية   ماجستير األشعة التشخيصية  إيمان السيد جابر حجاج ا ط/10
 76/1/9/8201 الموضوع رقم

( درجـــة ماجســـتير 3لعـــدد )الموافقاااة علاااى تعاااديل لجناااة اءشاااراف  ــــ بشـــأنث ماااذكرة أ.د/ وكيااال الكلياااة للدراساااات العلياااا والححاااو 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اءشرافالموافقة على 
  طب المناطق الحارة وبحتها    مايكل جورج فوزي  ا ط/1

 )وذلك لقيامها بأجازة( بالكلية  مراض المتوطنةاألبقسم  زميل    ميرفت رجب نصار /برفع اسم د
  مدرس بقسم األمراض المتوطنة بالكلية  و إضافة د/ نجالء سعيد محمد العحد

  طب األطفال   محمد عحد المنعم محمود زيد ا ط/2
  أستاذ مساعد بقسم طب األطفال  بالكلية   برفع اسم كل من د/ داليا منير الالهوني

 )رغبة المشر  الرئيسي( مدرس بقسم طب األطفال  بالكلية   رد/ محمد أحمد سمي
  األمراض الجلدية والتناسلية  أماني سعيد عطية بوان ا ط/3

 (بناءا على طلبة) مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية    برفع اسم د/ حسام عحد الحميد ياسين
 بالكلية مياء الحيويةالكيمدرس بقسم   شرين بححي النيدانيو إضافة د/ 

 
 86/1/9/8201 الموضوع رقم
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ــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث   ( درجــة ماجســتير2لعــدد ) موضااوع الرسااالةالموافقااة علااى تعااديل  ـ
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة تعديل موضوع الرسالةالموافقة على 
 . تعديال جوهريا     طب األطفال   محمد عحد المنعم محمود زيدــ ط/ ـ1

معـــدل انتشـــار اإليـــابة بمـــرض توقـــف النمـــو بـــين أطفـــال المـــدارس االبتدائيـــة يعيشـــون فـــي  منطقـــة البـــاجور  موضاااوع الرساااالة :
 . )رغبة المشر  الرئيسي( ...بمحافظة المنوفية 

 . تعديال جوهريا   لجلدية والتناسليةاألمراض ا   أماني سعيد عطية بوانـــ ط/ 2
 (بناء على طلب السادة المشر ) ... تعدد الشكل الجيني لعامل نمو بطانة األوعية الدموية في الصدفية موضوع الرسالة :
 69/1/9/8201 الموضوع رقم

( رسـالة 2لعـدد )فحاص والمناقشاة تشاكيل لجناة التعاديل الموافقة علاى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير 

 : ـرارـالقــ

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

 الحاثولوجيا اءثلينيكية   شيرين ضياء الدين على ا ط/1
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــيكيـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلين     ـ أ.د/ وليد محمد فتحي
 ـة بكلية الطب جامعة المنوفيـةــــأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي    ـ   د/ داليا حسني أبو العال
 ـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــــــــأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــ    ـ أ.د/ جيهان كمال السعيد
 ــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــاـأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ أمل سعيد البنداري 

 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 
 ينطب وجراحة الع    حاتم أحمد أنور ا ط/2

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان

 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـة    ـ   د/ فريد محمد وجدي فريد
 ـن بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــ    ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار

 األزهرــــــــــن بكلية الطب جامعة ـــــــبقسم طب وجراحة العيـــــمساعد أستاذ     د/ محمد الطاهر عبد الوهاب  ـ 
 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 

 07/1/9/8201 وضوع رقمالم
( رســالة 32لعــدد )الموافقااة علااى تشااكيل لجنااة الفحااص والمناقشااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 

 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه
 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةو لمجلة .. قحول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل

 جراحة القلب والصدردكتوراه   مايكل عادل سليمان يوس  ا ط/1
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم جراحة القلب الصدر     ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
 بكلية الطب جامعة القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القلب الصدرأستاذ بقسم جراحة      ـ أ.د/ يحيي بلبع أنور بلبع

 بكلية الطب جامعة عين شمــــــــــــــــــــــــــــس أستاذ بقسم جراحة القلب الصدر    ـ أ.د/ جمال سامي سيد محمد
 دكتوراه جراحة القلب والصدر  محمد عمر محمود مصطفي ا ط/2
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  ة :اللجن
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم جراحة القلب الصدر    ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان

 ـــــرةبكلية الطب جامعة القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم جراحة القلب الصدر    ـ أ.د/ يحيي بلبع أنور بلبع
 بكلية الطب جامعة عين شمــــــــــــــــــــــــــــس أستاذ بقسم جراحة القلب الصدر    ـ أ.د/ جمال سامي سيد محمد

 ماجستير طب وجراحة العين    مينا رمزي راغب ا ط/3
  اللجنة :

 منوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة ال أستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــن    ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــن    ـ أ.د/ أشر  عبد الحميد الشايب

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ـــــــنبقسم طب وجراحة العيمساعد أستاذ      ـ   د/ أمين فيصل اللقوة
 ماجستير طب وجراحة العين  محمود توفيق عحد الرحمن ا ط/4

  اللجنة :
 ـــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــ قسم طب وجراحة العيـــــــنورئيس أستاذ    عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 

 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ تاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــنأس   حاتم محمد جاد يوسف مرعيد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــا أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيـــــــن    ـ أ.د/ وليد عبد الهادي عالم

 احة العينماجستير طب وجر    أحمد الكامل حامد موسي ا ط/5
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة أستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    ـ أ.د/ هدي محمد كامل السبكي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيـــــــن     ـ   د/ سامح سعد مندور

 ــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة طنطـــــ أستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــن    حمدي عبد العظيم محمودأ.د/  ـ
 ماجستير طب األطفال   نهال كمال أحمد الشناوي  ا ط/6

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم طب األطفــــــ    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ األطفالبقسم طب مساعد أستاذ     دينا عبد الرازق ميداند/   ـ 
 ــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة طنطـــــــبكلي األطفالأستاذ مساعد بقسم طب      وليد أحمد الشهابيد/   ـ 
 ماجستير طب األطفال  والء الصاوي إبراهيم أبو النصر ا ط/7

  اللجنة :
 ــةأستاذ ورئيس قسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم طب األطفال    ـ   د/ دينا عبد الرازق ميدان
 ـــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطف     حامد الشرقاوي د/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال  مي الصياد عحد الحميد الصعيدي ا ط/8
  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــقسم طب األطفـــــــــــبأستاذ     فريدة حسين الرشيديـ أ.د/ 

 ةلية الطب جامعة المنوفيـــــــبك عالج األورام والطب النووي أستاذ بقسم     لمي  موسيعماد حد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطف    محمد رمضان الشنشوري د/ أ. ـ

 
 ماجستير الجراحة العامة   وجيه الدين  طارق محمد ا ط/9

  اللجنة :
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة جراحة التجميل والحــــــــــــروق قسم بأستاذ    ـ أ.د/ طارق فماد عبد الحميد كشك
 ــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــ أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة    ـ   د/ محمد يبري عمار

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة    ـ   د/ تامر فخري عبد العزيز
 ت المسلحـــــــــــــــــــــــــــــــــةاستشاري جراحة التجميل والحروق بمستشفيات القوا    ـ أ.د/ ممدوح بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي 

 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  بال  فؤاد مصطفي عمر ا ط/10

  اللجنة :
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحــــــــــــروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ شوقي شاكر جاد

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة    محمد يبري عمار /ـ   د
 ـــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العام    على جمال الدين العرينيد/ أ. ـ

 بكلية الطب جامعة اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــة األورامجراحة ورئيس قسم  أستاذ   جالل محمد مصطفي أبو النجاهـ أ.د/ 
 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   دينا عاشور طه الفخراني ا ط/11
  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة ةـاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ بقسم    صطفي أحمد محمود همامـ أ.د/ م

 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ عزة جابر عنتر فرج
 بكلية الطب جامعة بنها األمراض الجلدية والتناسلية أستاذمساعد بقسم    ـ   د/ أحمد عبد الوهاب يالح

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   منى محمد حسين إبراهيم ا ط/12
  اللجنة :

 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــــــة ةـوالتناسليأستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية      ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة ةـاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ بقسم     جابر ـ أ.د/ محمد عبد الواحد
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــا ةـاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ بقسم      ـ أ.د/ طارق السيد أمين

 ثلينيكيةالحاثولوجيا اء ماجستير   دعاء شوقي محمد عحد المعحود ا ط/13
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ جيهان كمال السعيد
 ـــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ سهام أحمد خضير

 بكلية الطب جامعة قناة السويـــــــــــــــــــس الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ عصام محمد عبد هللا
 الحاثولوجيا اءثلينيكيةماجستير   حمدية سليمان محمود سليمان ا ط/14

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ وليد محمد فتحي
 ةـــــــجامعة المنوفيبمعهد الكبد القومي  اثولوجيا اإلكلينيكيةالبأستاذ بقسم      ـ أ.د/ ألفت محمد هندي

 الحاثولوجيا اءثلينيكيةماجستير   رانيا هاني عحد الفتا  عمارة ا ط/15
  اللجنة :

 ـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ نهلة فكري على عةمان

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 
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 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     هشام أحمد السروجي /ـ أ.د
 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  كيرلس ناجي فكري فهمي ا ط/16
  اللجنة :

 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة     دـ أ.د/ زكريا فماد سن
 أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    ـ   د/ عالء مسعود عبد الجيد
 ليد بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتو     ـ أ.د/ محمد إسماعيل يبري 

 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـ أ.د/ السيد فتوح رخا
 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  السراج محمد وحيد عحد العزيز ا ط/17
  اللجنة :

 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ مدحت عصام الدين حلمي
 الطب جامعة المنوفيـــةأستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية     ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي

 أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـــة     ـ   د/ طارق محمد سيد
 ـابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة    أحمد عبد العزيز يالح الدينـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون  
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير   فارس عحد العظيم محمد الوكيل ا ط/18

  اللجنة :
 أستاذبقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ أ.د/ أحمد أشر  رضا
 سم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيةأستاذ مساعد بق     ـ   د/ رحاب إبراهيم يس

 بنهــــــــــــــــابقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة  أستاذ    هشام خالد رشيد موسيـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  محمد بيومي عوض عوض ا ط/19

  اللجنة :
 م جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقس     ـ د/ عمرو يابر السيد

 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفية     غنيم ـ د/ هشام فتحي
 بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة طنطا أستاذ مساعد     ســــــــــــــــــــــــــــــ د/ وليد عوي

 ماجستير الحاثولوجيا   نهال محمد نحيل جابر  ا ط/20
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد
 ة المنوفيةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامع     ـ أ.د/ أسماء جابر عبده

 الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة الزقازي أستاذ بقسم     ـ أ.د/ أسامة محمد حلمي لبيب
 التخدير والعناية المركزةماجستير   منصور جمال شعحان الحنوني ا ط/21

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفية ر والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخديأستاذ بقسم      ـ أ.د/ خالد أحمد ياسين

 بكلية الطب جامعة المنوفية ر والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخديأستاذ بقسم    ـ أ.د/ أشر  محمد محمد مصطفي
 بكلية الطب جامعة المنوفية ر والعناية المركزةالتخديبقسم مساعد أستاذ   ـ   د/ نجوي محمد عبد ال ني ضحا

 الحاالت الحرجةطب ماجستير   محمد محمد إبراهيم الشرقاوي  ا ط/22
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  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفية ر والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخديأستاذ بقسم      ـ أ.د/ خالد أحمد ياسين

 بكلية الطب جامعة المنوفية ر والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخديسم أستاذ بق    أحمد عبد الرؤو  متوليـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفية ر والعناية المركزةأستاذمساعد بقسم التخدي   ـ   د/ نجوي محمد عبد ال ني ضحا

 ماجستير األمراض العصحية والطب النفسي  أحمد هاني بال  الشافعي ا ط/23
  ة :اللجن

 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية    ـ  د/ أكةم إسماعيل اإلمام
 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية    ـ  د/ إبراهيم السيد األحمر

 جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــاطب البكلية  م األمراض العصبية والنفسيةأستاذ بقس    خالد سالم مصيحليـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  خالد سعود عحد الصالح حسين ا ط/24

  اللجنة :
 ب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةبكلية الط أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام     ـ  د/ السيد مرسي زكي

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــة أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ـ  د/ هشام محمد زكي الموافي
 القاهــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــ     وليد عاطف عبيدـ  د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   بفاء محمود السيد الحهات ا ط/25
  اللجنة :

 ــــــــــةبكلية طب المنوفيـــــــــــــ أستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية    ـ  د/ عزة جابر عنتر فرج

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية    ـ أ.د/ فاطمة محمد العيسوي 

 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد حمدي مصطفي على ا ط/26

  اللجنة :
 بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم أمراض القل    ـ أ.د/ عبد هللا مصطفي كمال

 بكلية طب المنوفية أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية     ـ   د/ محمود كامل أحمد
 راألزهــــبكلية الطب جامعة  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية     ـ أ.د/ سامح رفعت عالم

 ماجستير طب األسرة  مروة أحمد أثرم على فتح هللا ا ط/27
  اللجنة :

 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الصحة العامة و طب المجتمع    ـ أ.د/ محمود السيد أبو سالم
 لية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبك أستاذ مساعد بقسم طب األســــــــــــــرة    ـ   د/ نجو  نشأت حجازي 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة    ـ أ.د/ ت ريد محمد فرحات

 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  سم طب األســــــــــــــرةأستاذ مساعد بق    غادة محمود خفاجيد/ ـ أ. 
 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 

 
 

 ماجستير طب األطفال  عمرو على عحد الخالق الشامي ا ط/28
  اللجنة :
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــ    ـ أ.د/ سهير سيد أبو العال
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     ـ أ.د/ مها عاطف توفي 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     وحأسامة أبو الفتـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   ابتسام عحد الموجود سالمة ا ط/29

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة م األمراض الصدرية والتدرن أستاذ بقس    ـ أ.د/ أحمد عبد الرحمن على
 بكلية طب المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن     ـ   د/ جيهان على عبد العال
 ــــــــــــــــــــــــاطنطـــبكلية الطب جامعة  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن     ـ أ.د/ على محمد عبد الاله

 ماجستير األمراض العصحية والطب النفسي  مروة بال  الدين حسين على ا ط/30
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية    ـ أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة قسم األمراض العصبية والنفسية أستاذ ورئيس     ـ أ.د/ رشا على القباني

 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية    ـ أ.د/ حازم عبد الرحمن فايد
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد عحد الحميد عحد الخالق ا ط/31

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   سليمان عبد الرحمن الشخج /ـ أ.د

 ـــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــــــــــروق    ـ أ.د/ طارق فماد عبد الحميد كشك
 بكليةالطب جامعة المنوفية أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحـروق      ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 المنصورةبكلية الطب جامعة  ــــــــةـــــــــبقسم الجراحة العامــــــــــــورئيس أستاذ     محمد رضوان الحديديـ أ.د/ 
 يوت واحد( ني، الةا األول)علي أن يكون 

 ماجستير أمراض الحاطنة العامة  محمد محيي السيد عحد الحليم ا ط/32
   اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ يبري عبد هللا شعيب
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد    ـ   د/ أشر  غريب ضلع

 الزقازي بكلية الطب جامعة  العامــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنةبقسم مساعد أستاذ      أيمن فتحي عرفةد/   ـ 
 17/1/9/8201 الموضوع رقم

 الدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنعليا والححوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ال
   . عحد الغني عيسي إبراهيمإيمان  /بيبةللط التشريح واألجنةفي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 27/1/9/8201 الموضوع رقم

 الدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والح
   نهي محمد عاشور جحريل . /بيبةللطفي طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 37/1/9/8201 الموضوع رقم

 الدكتوراه  ى اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجةالموافقة عل ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
   أحمد سامي محمد مشعل . /بيبللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 47/1/9/8201 الموضوع رقم

 الدكتوراه  فردية والجماعية ومنح درجةالموافقة على اعتماد التقارير ال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
   عحد هللا بال  الدين عحد هللا . /بيبللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 57/1/9/8201 الموضوع رقم

 الدكتوراه  اعية ومنح درجةالموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجم ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
   نهي محمد أبو حسين . /بيبةللطفي الطفيليات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 67/1/9/8201 الموضوع رقم

 الدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
   أيمن عشماوي عحد الغني جا  هللا . /بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 77/1/9/8201 الموضوع رقم

 راه الدكتو  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
   نسرين عحد هللا فتح هللا سليمان . /بيبةللطفي التشريح واألجنة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 87/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.73 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمروة مجدي عحد العاطي  /بيبةللطاألشعة التشخيصية الماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 79/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.72ر61 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمنى فتحي عحد الرازق حنوت  /بيبةللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 80/1/9/8201 الموضوع رقم

 والجماعيااة وماانح درجااةالموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.75ر44 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرحامد جمال على  /بيبللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 18/1/9/8201 الموضوع رقم

 الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.76ر33 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرفاطمة محمد محمد الشريف  /بيبةللطالماجستير في التخاطب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 28/1/9/8201 الموضوع رقم
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 د التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااةالموافقااة علااى اعتمااا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.80 ونسبة مئوية جدا  جيد عام بتقدير أسامة سعيد فؤاد حمام /بيبللطالماجستير في الحاثولوجيا اءثلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 38/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة شــأنـــ بمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.69ر83 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرجهاد حلمي أحمد شلحي  /بيبةللطالماجستير في الحاثولوجيا اءثلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 48/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنسااات العليااا والححااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدرا
 %.85ر38 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديرأية على القاضى  /بيبةللطالماجستير في طب الطوارئ 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 58/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنلدراسااات العليااا والححااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة ل
 %.75ر08 ونسبة مئوية جدا جيد عام بتقديرمحمد مصطفي أحمد النجار  /بيبللطالماجستير في أمراض الحاطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 68/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث ماا
 %.73ر1 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرماريان سمير بولس رميس  /بيبةللطالماجستير في أمراض الحاطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 78/1/9/8201 وع رقمالموض

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.67ر38 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير شيماء شاثر عحد الحليم مخلوف /ةبيبللطالماجستير في أمراض الحاطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة فقةالموا
 

 88/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.71ر73 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير عماد عدلي غحرياال قالده /بيبللطالماجستير في أمراض الحاطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 89/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.75ر33 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرمحمد السيد أحمد الصفتي  /بيبللطالماجستير في أمراض الحاطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 09/1/9/8201 الموضوع رقم
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 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.69ر42 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرد سعيد شلحي منتصر محم /بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 19/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 ونســبة مئويــة جااداجيد عــام بتقــديرمحمااد فاااروق عحااد الغفااار جااادو  /بيــبللطاألوعيااة الدمويااة الماجسااتير فااي أمااراض القلااب و 

 %.76ر66
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 29/1/9/8201 الموضوع رقم

 نح درجااةالموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.72ر33 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد أحمد أشرف رضا  /بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 39/1/9/8201 الموضوع رقم

 ارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااةالموافقااة علااى اعتماااد التقاا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 ونســـبة مئويـــةجياااد//  عـــام بتقـــديرمحماااد جماااال جاااا  هللا الحاااداد  /بيـــبللطالماجساااتير فاااي أماااراض القلاااب واألوعياااة الدموياااة 

 %.71ر17
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 49/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأن مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث
 ونســبة مئويــة مقحااول عــام بتقــدير عحااد المعطااي جااالل الاادين سااليمان /بيــبللطالماجسااتير فااي أمااراض القلااب واألوعيااة الدمويااة 

 %.64ر94
 
 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 59/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنوكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث  /مااذكرة أ.د
 ونسـبة مئويـةجياد//  عـام بتقـديرمحماد عحاد اللطيا  عساران حماادة  /بيـبللطالماجستير في األمراض العصحية والطاب النفساي 

 %.71ر08
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 69/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.75ر55 ونسبة مئوية جدا جيد عام بتقديراسالم نحيل موسي الدراوي  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة ةالموافق
 79/1/9/8201 الموضوع رقم
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 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.71ر44 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمصطفي سمير سعيد الحنا  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 89/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.78ر29 سبة مئويةونجدا جيد عام بتقدير شيرين مرزوق دربالة /ةبيبللط الصحة العامة وطب المجتمعالماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 99/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.71ر74 ونسبة مئويةجيد//  عام قديربت حازم فايز عحد القادر درويش /بيبللط جراحة العظامالماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 010/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.72ر66 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير حد الرحمن زهرانسامي عحمد أ /بيبللطجراحة العظام الماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 101/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.82ر58 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرسمر حسني سليمان  /بيبةللطالطب النووي الماجستير في عالج األورام و 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 210/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 ونســبة مئويــةجيااد جاادا  عــام بتقــديردينااا مصااطفي عحااد القااادر الححشااي  /بيبــةللطجسااتير فااي عااالج األورام والطااب النااووي الما
 %.82ر58
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 310/1/9/8201 الموضوع رقم

 رير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااةالموافقااة علااى اعتماااد التقااا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.74ر30 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديررحا  السيد السيد بدران  /بيبةللطالماجستير في أمراض الحاطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 410/1/9/8201 الموضوع رقم

 موافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااةال ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.72ر61 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرسناء رفعت السيد المواردي  /بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 510/1/9/8201 الموضوع رقم
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 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنححااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال
 %.77ر64 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديررضا أبو زيد على الحسطويسي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال  

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 610/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنلدراسااات العليااا والححااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة ل
 %.76ر61 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرهحه السيد إبراهيم السيد  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 710/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأند/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث مااذكرة أ.
 %.76ر55 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرريهام محمد عاشور جحريل  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 810/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 . محمد فاروق عحد الحليم حسين /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 109/1/9/8201 الموضوع رقم

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنكيل الكلية للدراسات العليا والححوث مذكرة أ.د/ و 
 %.73ر8 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرإسالم جاد هللا محمد موسي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 110/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.78ر11 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرإيمان بال  عحد العزيز سي   /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 111/1/9/8201 وع رقمالموض

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.80ر16 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرغادة أحمد محمد عرفة  /بيبةللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 فع للجامعة... وير  الموافقة
 112/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.81ر6 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرمحمد حمدي أبو سريع  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة وافقةالم
 113/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.66ر78 ونسبة مئوية //جيد عام بتقديرأحمد عحد الفتا  شلحي فايد  /بيبةللطالماجستير في الجراحة العامة 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 114/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.70ر65 ونسبة مئويةجيد//  معا بتقديرمحمد عحد اللطي  عحد الغني محمد  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 511/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.72ر50 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير ياسينهيثم رمضان مسعد  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 116/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.71ر50 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرريف محمد أثرم ش /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 117/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.67ر2 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرعحد الرحمن يس عحد القادر  /بيبلطلالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 118/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.73ر11 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرإبراهيم السيد إبراهيم سالم  /بيبللطالجراحة العامة  الماجستير في

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 119/1/9/8201 الموضوع رقم

 نح درجااةالموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.69ر82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد عحد الهادي محمد معوض  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 120/1/9/8201 الموضوع رقم

 لفرديااة والجماعيااة وماانح درجااةالموافقااة علااى اعتماااد التقااارير ا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.74ر86 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد عحد هللا على العحد  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 121/1/9/8201 الموضوع رقم

 اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااةالموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.69ر82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد طاهر مصطفي جعفر  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 122/1/9/8201 الموضوع رقم
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 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.83ر11 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير محمد أحمد عحد السالم سالم /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 123/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنالعليااا والححااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات 
 %.83ر86 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرعحد العزيز رجب عحد العزيز بقر  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 124/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأن.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث مااذكرة أ
 %.84ر25 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرإسالم مصطفي مصطفي برسيم  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 251/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.82ر33 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديركريم ملهم إبراهيم حما  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 معة... ويرفع للجا الموافقة
 126/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 ونســبة مئويــةجيااد جاادا  عــام بتقــديرساامر مصااطفي العيسااوي التااراس  /بيبــةللطالماجسااتير فااي األمااراض الجلديااة والتناساالية 

 %.82ر89
 : ـرارـــالق

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 127/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
ونسـبة جياد جادا  عـام بتقـديرف باابرين عحاد التاوا  عحاد المعطاي الشاري /بيبـةللطالماجستير في األماراض الجلدياة والتناسالية 

 %.82ر44 مئوية
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 128/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.76ر98 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرالهام عحد المنعم الشطوري  /بيبةللط الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 129/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 ونســـبة مئويـــةجياااد جااادا  عـــام بتقـــديرهنااااء محماااد عحاااد العزياااز الفقاااي  /بيبـــةللطتير فاااي األماااراض الجلدياااة والتناسااالية الماجسااا

 %.76ر92
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
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 130/1/9/8201 الموضوع رقم

 الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 %.86ر04 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديررحا  محمد عحد الحليم حجاج  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

 131/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة بشــأنـــ مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 ونســبة مئويــةجيااد جاادا  عــام بتقــديرمااروة عحااد الاارحمن محمااد حامااد  /بيبــةللطالماجسااتير فااي األمااراض الجلديااة والتناساالية 

 %.76ر44
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 132/1/9/8201 الموضوع رقم

 الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة وماانح درجااة ـــ بشــأنالكليااة للدراسااات العليااا والححااوث  مااذكرة أ.د/ وكياال
 %.67ر59 ونسبة مئوية //جيد  عام بتقديرمحمود سعد محمد عحد الصمد  /بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 133/1/9/8201 الموضوع رقم

 جراحاة المساالك الحولياةالموافقة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنج المادة ) محمود قاسم عحد النحي عحد هللا /للطبيب

 القــــرار :

 موافقة ... ويرفع للجامعةال

 134/1/9/8201 الموضوع رقم

جراحااة األناا  واألذن الموافقااة علااى ماانح دبلاوم الدراسااات العليااا فااي ـــ بشـأن ماذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححاوث 
 العليا بالكلية . ( من الالئحة الداخلية للدراسات8وذلك طبقا لنج المادة ) عالء السيد على مصطفي /للطبيب والحنجرة

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 135/1/9/8201 الموضوع رقم

جراحااة األناا  واألذن الموافقااة علااى ماانح دبلاوم الدراسااات العليااا فااي ـــ بشـأن ماذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححاوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8ادة )وذلك طبقا لنج الم محمد إبراهيم زكي الحايس /للطبيب والحنجرة

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 136/1/9/8201 الموضوع رقم

 /للطبيـبالعاماة جراحاة الالموافقة على منح دبلاوم الدراساات العلياا فاي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنج المادة )اهيم شريف السيد بكر إبر 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 137/1/9/8201 الموضوع رقم

 /ةللطبيبـطاب األطفاال الموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراساات العلياا والححاوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنج المادة ) أماني محمود أحمد خضر

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
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 138/1/9/8201 الموضوع رقم

الحاثولوجياا اءثلينيكياة الموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححاوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنج المادة ) شيماء عحد السالم عحد المقصود /ةللطبيب

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 139/1/9/8201 الموضوع رقم

هحاه  /ةللطبيبـ طاب األسارةافقة على منح دبلوم الدراسات العليا فاي المو ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنج المادة ) متولي عحد العال العحساوي 

 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 140/1/9/8201 الموضوع رقم

 ( طالــب وطالبــة53) الموافقااة علااى تسااجيل موضااوع الرسااالة لعاادد ـــ بشــأنعليااا والححااوث مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات ال
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 العظامدكتوراه     على فهمي علي السيدط/ااا 1

 :  الرسالة موضوع
 . قرح غضرو  مفصل الركبة دراسة مقارنة ألسلوب التةقيب الدقي  بدون في مقابل مع استخدام نخا  العظام المركز

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــجامعة بكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسممساعد ب اذأست    عمرو يابر السيدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسممدرس ب    عمرو عبد المرضي قنديلـ   د/ 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة   أحمد هاشم محمد إسماعيلط/ااا 2

 :  الرسالة موضوع
 تسكين األلم أثناء وبعد ت يير مفصل الحوض : سد الضفيره القطنية بإستخدام طريقة شامروك مقارنة بسد تحت اللفافة الحرقفيل.

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ بأست    عبد الرؤو  متولي أحمدـ أ.د/ 

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذمساعد بأست    ز الدين يالح إبراهيمـ   د/ ع

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسمبمدرس     يادق عبد المسيـــــــــــــحـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب    نادية محي الدين بهجتـ   د/ 

 وعية الدمويةدكتوراه أمراض القلب واأل     وائل أنو عحد الحميد بدر ط/ااا 3
 :  الرسالة موضوع

 العالقة بين المعدل الكلي لصفراء الدم وشدة تصلب الشرايين التاجية في مرض الشريان التاجي المستقر .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  القلب واألوعية الدموية قسماذ ورئيس بأست    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــجامعة بكلية الطب  القلب واألوعية الدموية قسمبمدرس      لقرشأحم مختار اد/   ـ 
 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء    إيمان سعيد عثمان بدر ط/ااا 4
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 :  الرسالة موضوع
 إغالقها بطبقتين مزدوجتين .تقييم الموجات فوق الصوتية لندبة الرحم القيصرية بعد غلقها بطبقة واحدة مقارنة مع 

 المشرفون : 
 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء قسماذ بأست    محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النسـاء قسماذ مساعد بأست     طارق محمد سيدـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النسـاء قسماذ مساعد بأست    محمد عبد هللا رزق ـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــاء قسممدرس ب    عبد الحميد عصام شاهينـ   د/ 

 ه الطب الطحيعي والروماتيزم والتأهيلدكتورا   عماد محمد محمود بركات ط/ااا 5
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بين البالزما ال نية بالصفائح الدموية وحمض الهيالورونيك في عالج خشونة الركبة األولية .
 المشرفون : 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيل قسماذ ورئيس أست     سمر جابر سليمانـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيل قسماذمساعد بأست    عالء عبد العزيز لبيبد/    ـ

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذمساعد بأست    داليا حسني أبو العالـ   د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــــلالطب الطبيعي والتأهيــــــــ قسممدرس ب    سجي فرحات الجزارـ   د/ 

 دكتوراه طب األطفال    عصام عوض عحد القوي  ط/ااا 6
 :  الرسالة موضوع

 في األطفال المصابين بالنقج المناعي للصفائح الدموية . 1دراسة مبرمج موت الخاليا 
 المشرفون : 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــ قسماذ ورئيس أست    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  طـــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    محمود أحمد الحاوي ـ   د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  اثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالب قسممدرس ب     أميرة محمد شحاتلـ   د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة    جالل محمد عحد القوي  ط/ااا 7
 :  الرسالة موضوع

 تقييم جدوي العالج الكيماوي قبل الجراحة في حاالت أورام المستقيم .
 المشرفون : 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    دأحمد فرج أحمد القايـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفيطب بكلية النووي عالج األورام والطب  قسمورئيس اذ أست    ناير محمد عبد الباري ـ أ.د/ 

 استشاري الجراحة العامة باألكاديمية الطبية العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    شريف يوسف حسنـ أ.د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    محمد يبري عمارـ   د/ 

 المنوفيةجامعة بكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    د حامد عبد الستارمحمـ   د/ 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة     مروة محمد طهط/ااا 8
 :  الرسالة موضوع

 مرض تسمم الدم في العناية المركزة . كمكمل غ ائي في تحسين المناعة في 3تأثير االوميجا 
 المشرفون : 

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ ورئيس أست     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسمب اذأست    عبد الرحمن أحمد أحمدد/ أ. ـ
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب    وسام الدين سلطانـ   د/ 

 دكتوراه الحاثولوجيا   منى سعيد محمد طنطاوي  ط/ااا 9
 :  الرسالة موضوع

كرار سرطان الخاليا بت واندوكان في التنبم 67وكي آي  االلتصاق الخلوي الظهاري  دور التعبير المناعي الهستوكيميائي لجزئ 
 الكبدية بعد زراعة الكبد .

 المشرفون : 
 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست    مشيرة محمد عبد الواحدـ أ.د/ 

 المنوفيـةجامعة بمعهد الكبد القومي  الباثولوجيـــــــــــــــــــــا قسماذ ورئيس بأست    نيرمين أحمد احسان.د/ ـ أ

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    محمد إبراهيم شعبانـ   د/ 

 المنوفيـةجامعة  بمعد الكبد القومي ـــــــــــاـــــــــــــــــالباثولوجيـــــــــــــــ قسمب مدرس     ي ماهر طايعضحـ   د/ 

 المنوفيـةجامعة  بكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمب مدرس    آيات شعبان حميدةد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     منى عحد الحصير محمد ط/ااا 10
 :  الرسالة موضوع

 في مصل الدم في مرضي الصدفية . 36مستوي االبيلين 
 المشرفون : 

 ـــــــــةالمنوفيـــــــبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست     عزة جابر عنتر فرجـ د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب    ريم أحمد عبد العزيز حسنـ د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيوي قسممدرس ب    شيماء الشافعي سليمانـ د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   يرة سامي عراقي محمد أم ط/ااا 11
 :  الرسالة موضوع

 في الةعلبة البقعية وفقدان الشعر النمطي في اإلناث . 1دراسة تروبونين القلب 
 المشرفون : 

 ــــةالمنوفيــــــــــــبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست     عال أحمد بكري ـ د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    شيماء الشافعي سليمانـ د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     أميرة أحمد نحوي  ط/ااا 12
 :  الرسالة موضوع

 جينية للريزيستين في مرضي التهاب الجلد التأتبي .مستوي مصل الدم وتعدد األشكال ال
 المشرفون : 

 ـــــةــــــــالمنوفيجامعة طب البكلية  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 ـــــــــــةالمنوفيـــــبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست    عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    شيماء الشافعي سليماند/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     سمر محمد حلمي راشد ط/ااا 13
 :  الرسالة موضوع

 لخاليا الحرشفية في مصل المرضي ال ين يعانون من الصدفية .مستوي مستضد سرطان ا
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــةبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ ورئيس أست    عال ء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـةكلية الطب جامعة ب ةــالكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــ قسمب أستاذ مساعد    رانيا عزمي الشاذليـ   د/ 
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أروي توفيق أحمد سالمان  ط/ااا 14
 :  الرسالة موضوع

 ( في الصدفية اللوحية : دراسة مناعية هستوكيميائية . 7دور بروتين ) سماد 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ليةاألمراض الجلدية والتناس قسماذ بأست    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوج قسممدرس ب    آيات شعبان حميدةـ   د/ 

 اسليةماجستير األمراض الجلدية والتن   آية سعيد على الحسيوني  ط/ااا 15
 :  الرسالة موضوع

 في الصدفية : دراسة مناعية هستوكيميائية . 2دور البلكسين ب 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــةبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ ورئيس أست    عال ء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيـــــــــــــــــ قسممدرس ب    آيات شعبان حميدةـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان عصام محمد عحده  ط/ااا 16
 :  الرسالة موضوع

 ميائية .في الصدفية الشائعة : دراسة مناعية هستوكي 61ألوعية الدموية لدور السيستين ال ني المحفز 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــةبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ ورئيس أست    عال ء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـةمعة بكلية الطب جا الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب    آيات شعبان حميدةـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    منار على السيد فريد  ط/ااا 17
 :  الرسالة موضوع

 في الصدفية : دراسة هستوكيميائية مناعية . 3دور السلسلة الخفيفة 
 المشرفون : 

 فيـــــــــــــةالمنو بكلية طب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ ورئيس أست    عال ء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمأستاذ ب     رحاب منير سمكةـ أ.د/ 

 طب الحاالت الحرجة ماجستير    عمرو محمد أبو شوشة ط/ااا 18
 :  الرسالة موضوع

 يميائية والميكانيكية للبطين األيسر لمرضي القصور الحاد في عضلة القلب والصدمة القلبية .أجهزة الدعم الك
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية طب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــزة قسماذ مساعد بأست     أماني سعيد عمارـ   د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــزة قسمس بمدر     طارق عبد السالم الحناوي ـ   د/ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة     براء على زهرة ط/ااا 19
 :  الرسالة موضوع

 عالج ألو ما بعد الجراحة في جراحات اليوم الواحد .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركـــــــــــــزة قسماذ بأست     ممدوح السيد لطفيـ أ.د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزة قسمأستاذمساعد ب    أشر  مجدي إسكندرـ   د/ 

 المنوفيـةبكلية الطب جامعة  ــــــزةالتخدير والعناية المركــــــــــــــــــ قسممدرس ب    أماني على سلطانـ   د/ 
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 التشريح واألجنةماجستير    هدير عحد المحسن أمين النجار ط/ااا 20
 :  الرسالة موضوع
 من على خصية ذكر الجرذ األبيض البالغ ودور الزنجبيل.اإلجهاد المز تأثير 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة واألجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التشريح قسماذ بأست   فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة التشريح واألجنــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    عبير السيد الميهيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة لتشريح واألجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا قسممدرس ب    أيمن عبد هللا رفاعيـ   د/ 

 ماجستير التشريح واألجنة  سما  سيد حسن السيد سليمان ط/ااا 21
 :  الرسالة موضوع

 المحتمل لمستخلج الشمندر األحمر .تـأثير اإلقفار الدماغي وإعادة التروية على اللفافة المسننل للفأر والتأثير الوقائي 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة ــــــة ـــــــــــالتشريح واألجن قسمورئيس اذ أست    مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةة بكلية الطب جامعالتشريح واألجنــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    نيفين محمد الشريفـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة التشريح واألجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   مروة عبد الصمد محي الدينـ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   أحمد عحد الهادي أحمد إسماعيل ط/ااا 22
 :  الرسالة موضوع

 إعادة بناء األنسجة اللينة حول العين ما بعد اإليابات إعتمادا على الشكل التشريحي .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست     فماد محمد غريبـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةة الطب جامعة بكليجراحة التجميل والحروق  قسمب مدرس     أحمد ثروت نصارـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة التجميل والحـــــروق  قسممدرس ب    أحمد فرجاني يابرـ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق    هيثم محمود شوقي شحانة ط/ااا 23
 :  الرسالة موضوع

 تشخيصية لتقييم إيالح جدار البطن بعد عملية شد البطن .دراسة إكلينيكية بواسطة األشعة ال
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست     فماد محمد غريبـ أ.د/ 

 ـــــــــــةالمنوفيـــــبكلية الطب جامعة جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب     أحمد ثروت نصارـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    ياسمين حسني حميدةـ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق     القشطي شريف محمد ط/ااا 24
 :  الرسالة موضوع

 تقييم دور استخدام السدلة الظهرية العريضة الحرة في إيالح وترميم اإليابات الشديدة األطرا  السفلية من الجسم .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــةامعة بكلية الطب ججراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست   طارق فماد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب    أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 
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 :  الرسالة موضوع
 م الحوض المزمنة في السيدات .دور الموجات الفوق الصوتية والدوبلر الملون في آال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصية  قسمأستاذ مساعد ب    محمد شوقي عبد هللاـ   د/ 

 ــــــــــــــــةالمنوفيبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    وليد عبد الفتاح موسيـ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية    زينب مصطفي شحاته  ط/ااا 26
 :  الرسالة موضوع

 دور األشعة المقطعية متعددة الشرائح في تقييم التمدد الشعبي .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــةجامعة  بكلية الطباألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب    زينب عبد العزيز علىـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ياسمين حسني حميدةـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   عمرو محمد عحد الفتا  أحمد ط/ااا 27
 :  الرسالة موضوع

 ظي والتدخل الجراحي المحدود للكسور النزعية لقاعدة العظمة المشطية الخامسة للقدم في البال ين .دراسة مقارنة للعالج التحف
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة العظـــــــــــــــــــــــام  قسمأستاذ مساعد ب     هشام فتحي غنيمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة العظـــــــــــــــــــــــام  قسمتاذ مساعد بأس    ياسر سعد الدين حنوتـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   أحمد فهمي أنور إبراهيم ط/ااا 28
 :  الرسالة موضوع

 تقييم دقة جراحة المفصل الصناعي من جانب األشعة بعد كسور المدورة العظمي لعظمة الفخ  .
 :  المشرفون 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 ـــــــــــــةالمنوفيــبكلية الطب جامعة جراحة العظـــــــــــــــــــــــام  قسمأستاذ مساعد ب     هشام فتحي غنيمـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   في محمد عادل عفارةطمص ط/ااا 29
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة العالج التحفظي لكسور أسفل المشطية الخامسة في مرضي السكري وال ير سكري .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ـــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة جراحة العظـــــــــــــــــــــــام  قسمأستاذ مساعد ب    محمد الصاوي حبيبـ   د/ 

 طب األطفالماجستير    عصام يحيي محمد عحد الفتا  ط/ااا 30
 :  الرسالة موضوع

 دراسة التهابا مجري البول في األطفال ال ين يعانون من ارتفا  في درجة الحرارة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    سهير السيد أبو العالـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     مها عاطف توفي  /ـ أ.د

 
 ماجستير طب األطفال   عحير يحيي محمد الشامي ط/ااا 31
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 :  الرسالة موضوع
 لى التأثير السلبي على األطفال ذوي الحاالت الحرجة .تقييم نقج مستوي األلبيومين في الدم كداللة ع

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب ا قسمب مدرس    عليا عهدي عبد العزيزد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال   سارة أحمد عحد السالم نجم ط/ااا 32
 :  الرسالة موضوع

 دراسة زيادة مستوي البيليروبين بعد العالج الضوئي في األطفال حديةي الوالدة والخدج .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    سهير السيد أبو العالـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  لطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست     مها عاطف توفي ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفــــــــــــال قسماذ مساعد بأست    داليا منير الالهونيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   دعاء حاتم منصور محمد ط/ااا 33
 :  الرسالة موضوع
 وتين المايلين األساسي في التنبم باإلعتالل العصبي بوحدة العناية المركزة لألطفال .دور بر 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفــــــــــــال قسماذ مساعد بأست    وفاء مصطفي أبو الفتوحـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    نجوان يسري يالحـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    د بالحنهلة أحمد محم ط/ااا 34
 :  الرسالة موضوع

أية في األطفال حديةي الوالدة المصابين باالعتالل الدماغي نتيجة نقج  375دراسة الحمض النووي الريبوزي الص ير 
 األكسجين .

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بكلية الطب طب األطفــــــــــــال قسماذ مساعد بأست    دينا عبد الرازق ميدانـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    زياترانيا يالح الـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  ــــــــةالكيمياء الحيويــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    منال عبد المنعم الليةيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    محمد نحيل طه محمد ط/ااا 35
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تأثير إضافة فيتامين هـ على النظام المضادة لألكسدة وفي يرقان األطفال حديةي الوالدة .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ ورئيس أست    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    محمود أحمد الحاوي ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    الليةي منال عبد المنعمـ   د/ 

 
 

 ماجستير طب األطفال    هادي رفعت الشراثي ط/ااا 36
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 :  الرسالة موضوع
 للقلب والكبد في مرضي الةالسيميا الكبري . *T2الرنين الم ناطيسي 

 رفون : المش
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 فيـــــــــــــــــــــــــــــةالمنو جامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    محمود أحمد الحاوي ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    علياء أحمد سالمة ط/ااا 37
 :  الرسالة موضوع

 في األطفال المصابين بمرض نقج الصفائح الدموية المناعي . 28دراسة السي دي 
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ـــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــ قسماذ ورئيس أست    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    محمود أحمد الحاوي ـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة كلية الطب ب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــة قسممدرس ب    أميرة محمد فماد شحاتلـ   د/ 

 ماجستير طب األسرة   زينب عالء الدين الخطيب ط/ااا 38
 :  الرسالة موضوع

 التأثير النفسي ألطفال متالزمة داون على أسرهم في محافظة المنوفية .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةطب األســـــــ قسماذ مساعد بأست     أمل أحمد سالمةـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسممدرس ب     مروة محمد محسبـ د/ 

 ماجستير طب األسرة   شيماء محمد أحمد عمار ط/ااا 39
 :  الرسالة ضوعمو 

 معرفة واتجاه وممارسة أطباء الرعاية الصحية األولية تجاه رعاية المرضي المشرفين على الموت في محافظة المنوفية بمصر .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسماذ ورئيس أست    هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسماذ مساعد بأست     أمل أحمد سالمةـ   د/ 

 ـــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــجامعة بكلية الطب  طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسممدرس ب    مروة محمد محسبد/   ـ 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     محمد السيد فؤاد عمار ط/ااا 40
 :  الرسالة موضوع

 دور الموجات فوق الصوتية على الصدر في تشخيج أسباب الفشل التنفسي الحاد .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ن األمراض الصدريـــــــــــــــة والتدر  قسماذ بأست     نوران يحيي عزبـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  األمراض الصدريـــــــــــــــة والتدرن  قسماذ بأست    رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 ـةــــــــــــــــــــالمنوفيـطب بكلية  األمراض الصدرية والتدرن  قسممساعد ب اذأست    مها يوسف الحفناوي ـ   د/ 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   إبراهيم على عحد العزيز عحد السالم /طااا 41
 :  الرسالة موضوع

الهواء الزفيري المندفع خالل الةانية الةالةة إلى السعل الحيوية للهواء المندفع كمتنبئ ألمراض الشعب الهوائية  قيمة نسبة حجم
 الص يرة .

 المشرفون : 
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 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  األمراض الصدريـــــــــــــــة والتدرن  قسماذ بستأ    أسامة فهيم منصورـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  األمراض الصدريـــــــــــــــة والتدرن  قسماذ بأست    رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــةبكلية طب  درن األمراض الصدرية والت قسماذ مساعد بأست    سامي سيد أحمد الدحدوحـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   طاهر محمد أحمد النجار ط/ااا 42
 :  الرسالة موضوع

 النتائج المبكرة لعملية زراعة ويالت على الشرايين التاجية للقلب في مرضي ذو انخفاض كفاءة عضلة القلب .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     مصطفي كمالعبد هللاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــةجامعة طب البكلية  القلب واألوعية الدموية قسممدرس ب    وسام الدين حداد الشافعيـ   د/ 

 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير    مينا ماهر ميشيل ط/ااا 43
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي الزنك في المصل لدي مرضي متالزمة الشريان التاجي الحادة وعالقتها بانزيمات القلب .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  القلب واألوعية الدمويـــة قسماذ ورئيس أست    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدموية قسممدرس ب    أحمد مختار القرشد/ ـ   

 المنوفيــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدموية قسممدرس ب    وسام الدين حداد الشافعيـ   د/ 

 ستير طب وجراحة العينماج    إيمان نحيل السيد على  ط/ااا 44
 :  الرسالة موضوع
 التصوير المقطعي الضوئي لدراسة سمك طبقة األليا  العصبية للشبكية وسمك نقرة الشبكية في حاالت طول النظر . استخدام

 المشرفون : 
 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ـــــــنطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العيـــــــــــــــن قسماذ مساعد بأست    أسماء محمد أحمد إبراهيمـ   د/ 

 ماجستير الميكروبيولوجيا الطحية والمناعة   سارة جمال معتمد حجازي  ط/ااا 45
 :  الرسالة موضوع

 لعقدية قاطعة الدر في الحوامل ودور بعض جينات الضراوة .معدل حمل المكورات ا
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  الميكروبيولوجيا الطبيـــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     أحمد بكر محمودـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ـــــــــــــةالميكروبيولوجيا الطبيــــــــــــــ قسماذ بأست     أمل فتح هللا مقلدـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية قسماذ مساعد بأست     عزة زغلول لبيبـ   د/ 

 فيــةالمنو جامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء قسماذ بأست    سعيد عبد العاطي يالحـ أ.د/ 

 الجراحة العامةماجستير     محمد زكريا شنيشن ط/ااا 46
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بين استخدام الي  االنسجة الفيبرين من عدمل بعد إيالح اإلحليل التحتي الخل  بالقضيب في األطفال .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــةالجراحة العامــــــــ قسماذ مساعد بأست     تامر على سلطانـ د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    تامر فخري عبد العزيزـ د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــالجراحة العامـــــــــ قسمب مدرس     أحمد نبيل فوزي ـ د/ 
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 ماجستير الحاثولوجيا    إيالف محمد جابر ط/ااا 47
 :  الرسالة موضوع

Annexin A2 . دورة و أهميتة في سرطان بطانة الرحم 
 المشرفون : 

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    مشيرة محمد عبد الواحدـ أ.د/ 

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    مروة محمد سراج الدينـ   د/ 

 المنوفيـةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب     مروة محمد داودـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    منال فوزي الحسانين ط/ااا 48
 :  الرسالة موضوع

 اإليابة بسكر الحمل .مستوي الكيميرين خالل األشهر الةالثة األولي من الحمل وخطر 
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء قسماذ بأست    ناير كمال عبد العالـ أ.د/ 

 فيــةالمنو جامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النسـاء قسماذ مساعد بأست    عالء الدين فتح هللا الحلبيـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــاء قسممدرس ب     أحمد محمد نوفلـ   د/ 

 ةالمنوفيجامعة بكليةالطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسمب مدرس    زينب عبد العزيز قاسميد/   ـ 

 مناطق الحارة وبحتهاماجستير طب ال    شيرين رضا الشحيني ط/ااا 49
 :  الرسالة موضوع

 دراسة الدور التشخيصي ل أية اكس ال الم اب في مرضي سرطان الكبد .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    سعيد محمد العبد نجالءـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    الزياتيالح ريهام ـ   د/ 

 ماجستير أمراض الحاطنة العامة   دل شعحان شحاتهسمر عا ط/ااا 50
 :  الرسالة موضوع

 دراسة اإليابة الكلوية الحادة ما بعد عمليات القلب باستخدام القلب الصناعي .
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ـــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    ياسين يالح ياسينـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  جراحة القلب والصـــــــــــــــــــــــــــــــدر قسممدرس ب    محمد جمال حجاجـ   د/ 

 ماجستير جراحة المسالك الحولية   عحد المنعم فاروق محمد ط/ااا 51
 :  الرسالة موضوع

 لبروستاتا مقابل االستئصال باليزر الةوليوم : النتائج الوظيفية .االستئصال ثنائي القطب عبر اإلحليل ل
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    أحمد جمال الدينأحمد ـ أ.د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  لمسالك البوليةجراحة ا قسماذ مساعد بأست    عيد عبد الرسول الشريفـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  جراحة المسالك البولية قسماذ مساعد بأست    محمد مرزوق عبد هللاـ   د/ 
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 ماجستير طب الحاالت الحرجة  عحد الحميد عحد هللا عحد الحميد ط/ااا 52
 :  الرسالة موضوع

 جية لمرضي الحاالت الحرجة على جهاز التنفس الصناعي .التقدمات الحديةة في الت  ية العال
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــطب بكلية  التخدير والعناية المركزة قسماذ مساعد بأست    أشر  مجدي إسكندرـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ــــــــــــــزةالتخدير والعناية المركـــــــــ قسممدرس ب    يبري إبراهيم عبد هللاـ   د/ 

 الجراحة العامةماجستير     أحمد محمد نائل وحيد ط/ااا 53
 :  الرسالة موضوع

 سي" في المرضي المشتبة ايابتهم بالتهاب حاد في الزائدة الدودية دون مضاعفات . ــتقييم مستويات "البروتين التفاعلي ـ
 المشرفون : 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــةــــــــــالعام الجراحة قسماذ مساعد بأست    ي الجمالأحمد يبر ـ   د/ 

 المنوفيــةجامعة بكلية الطب  العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة ال قسممدرس ب    محمد عبد الجليل البلشيـ   د/ 

 
 :  ما يستجد من أعمال : راعاش

 141/1/9/8201 الموضوع رقم

 . أعطاء الطال  المتعثرين عام واحد الستكمال الدراسةعلى  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 

  :ـرارـالقــ

 ة .العرض على لجنة الدراسات لدراسة كل حالة على حدة وإعادة العرض على مجلس الكلي
 241/1/9/8201 الموضوع رقم

يد الحادوي حساام السا /الطبيـبعلى قحول االعتذار المقادم مان  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 وذلك لظرو  خاية . 2018الجزء الةاني جراحة التجميل والحروق دور أكتوبر  عن دخول امتحان الدكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 وافقة .. ويرفع للجامعةالم
 431/1/9/8201 الموضوع رقم

أساماء عحاد الكاريم  /ةالطبيبـعلاى قحاول االعتاذار المقادم مان  الموافقاة ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والححوث 
 . 1820دور أكتوبر  أمراض القلب واألوعية الدمويةالدكتوراه الشفوي والعملي امتحان عن دخول  قناوي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 414/1/9/8201 الموضوع رقم

علااى تصااويب نتيجااة امتحانااات الدراسااات العليااا دور إبرياال  الموافقااة ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والححااوث 
 على النحو التالي : 2018

ليصبح ناجح في مجموعة الفارماكولوجيا والصحة العامـة(  رية والتدرن األمراض الصدماجستير  ااا ط/ كريم مجدي محمد سعيد 1
وراسـب بـاقي  45درجـة بـدال مـن  63/100حيس كـان خطـا فـي ريـد مجمـو  درجـات المجموعـة المـ كورة ليصـبح نـاجح بمجمـو  

 مواد الجزء األول .
ة فـــي ورقـــة التحريـــري مـــادة حيـــس وجـــدت جزئيـــات غيـــر مصـــحح طاااب األطفاااال دبلـــوم اااااا ط/ محماااد عطياااة عطياااة السااانهوري 2

وبـ لك أيـبح ناجحـا  13/25ر5لتصـبح  6/25ر5الهستولوجيا ليصبح ناجح في الهستولوجيا حيس تم تعديل درجة التحريري مـن 
 . 60/100ر5الهستولوجيا( في المجمو  الكلي لمجموعة )التشريح و

أمراض األطفـال حيـس كـان هنـاك خطـأ فـي رضـد  جزء ثاني ليصبح ناجح مادة طب األطفالدبلوم  ااا ط/ على حسن سليم فاوي 3
وحصل علاى ليصبح ناجح في الجزء الةاني  303/550ر5بدال من  330/550درجات الشفوي واإلكلينيكية وحصل الطالب على 

 طب األطفال .دبلوم ال درجة
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ض وجراحـة األنـف واألذن حيس وجت جزئيـات غيـر مصـححة فـي ورقـة  التحريـري مـادة أمـرا ااا ط/ تامر إبراهيم محمد الخرادلي4
وبــ لك أيــبح ناجحــا فــي المجمــو  الكلــي  130/300لتصــبح  116/300ر5ليصــبح نــاجح حيــس تــم تعــديل درجــة  التحريــري مــن 

 . جراحة العظامالدبلوم  وحصل على درجة 360/600للمادة بمجمو  

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 
 

أحمد ضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن السيد األستاذ الدكتور/ وللى هنا انتهى المجلس من نظر المو 
رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود لالنعقاد جلسة ممتدة يوم األحد الموافق عميد الكلية و  أحمد جمال الدين

 .للنظر في بعض الموضوعات العاجلة ونتيجة الدراسات العليا  16/9/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

 2018/2019" للعام الجامعي األوليلجلسة الممتدة ل" الجلسة 
 16/9/8201الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 

الموافاااق  األحااادمااان باااحا  ياااوم الحادياااة عشااار " وذلاااك فاااي تماااام السااااعة  الممتااادةعقاااد مجلاااس الكلياااة " جلساااته 
 عميد الكلية ورئيس المجلس  الدين أحمد أحماد على جمالبرئاسة أ.د/  16/9/2018

 9/9/2018الموافـــ   األحـــدالمنعقـــدة يـــوم  2018/2019للعـــام الجـــامعي  األولـــيالســـادة حاضـــري الجلســـة حضـــور و ب 
 وإضافة كل من :

 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر      ا   د/ رفيق فكري برسوم
   لتوليد وأمراض النســــــــاءأستاذ بقسم ا    ا أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب    أ.د/ هيثم الحلتاجي محمد عحدالقادر
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي    ا أ.د/ أيمن عحد الفتا  حداد

   أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية    ا  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
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 حمد عامر خميس أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن باالنابة عن أ.د/ رئيس القسم ثما حضر أ.د/ أ
بسام هللا الارحمن الارحيم  باذكر عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد على جمال الدينأ.د/ السيد  * واستهل الجلسة

   .ثم رحب سيادتل بالسادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجميع دوام التوفي
 

 في عرض الموضوعات على النحو التالي :سيادته * ثم بدأ 
 

 : شئون هيئة التدريس :   أوال

 93/1/9/8201 الموضوع رقمإعادة عرض 

ممن قضي فتـرة ( معيد بقسم األمراض الصدرية والتدرن 2اءعالن عن عدد )الموافقة على ـ بشأن  مذكرة ش ون هي ة التدريس
 جامعة المنوفية وأن يكون من خريجي كلية الطب جامعة المنوفية .شهر طبيب مقيم بمستشفي  34
 : ـرارـالقــ

  .. ويرفع للجامعة( معيد بقسم الصدر ومد النيابة للطبيبة األخر  1مجلس الكلية على عدد ) موافقة
 514/1/9/8201 الموضوع رقم

 . 2018ثاني دور مايو  اعتماد نتيجة الدراسات العليا تخاطب )دبلوم ا ماجستير ا دكتوراه( جزء
 القـــرار 

 الموافقة على : 
  على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .اعتماد النتيجة ـ 1

 أوال : دبلوم :
 النسحة الناجحون  الراسحون  الغائحون  الحاضرون  المتقدمون 

 بفر% اااا 1 اااا 1 1
 ماجستير : ثانيا :

 النسحة ناجحون ال الراسحون  الغائحون  الحاضرون  المتقدمون 
 %50 2 2 اااا 4 4

 ثالثا : دكتوراه :
 النسحة الناجحون  الراسحون  الغائحون  الحاضرون  المتقدمون 

 بفر% اااا 2 اااا 2 2
 

أحماد وللى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال الياوم فاأعلن السايد األساتاذ الادكتور/ 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةد الكلية و عمي أحماد على جمال الدين

 
 
 

 
  الكليةعميد                                أمين المجلس                   

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

 
 

 

 

 



  9/9/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
   16/9/2018والممتدة حتى يوم األحد الموافق 
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