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 جامعة المنوفية            

 كلية الطب                 
 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1029/1010" للعام الجامعي األولي" الجلسة 

 8/9/9102الموافق األحدالمنعقدة يوم و
 

 األحديوم  العاشرة والنصف صباحالساعة  وذلك في تمام 0291/0202" للعام الجامعي األوليالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  8/1/0291الموافق 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة         ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 ـالــــــاألطفــــ قسم طب رئيس     أحمد أنور عطية خطابـ أ.د/ 
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد            ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه
 قسم األمراض المتوطنةرئيس     أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    زيز بهنسيعبد هللا عبد العـ أ.د/ 

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

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

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

  سم الهستولوجياقرئيس      ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 ـة األشعة التشخيصيــــقسم رئيس     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

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

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم      ي يوسفجرجس صبر ـ أ.د/ 

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
  ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      محمد ابو الفتوح شحاتة ـ أ.د/

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      هر عبد الستار محمودـ أ.د/ طا
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 

  رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
  ــــــدرقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــ     ـ د/ رفيق فكري برسيم سليمان
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 

  أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     فاطمة النبوية عبد الهاديـ أ.د/

 أستاذ بقسم الباطنة العامـــة     الدين عبد السالم داود عالءأ.د/ ـ 



   8/1/0291األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

2 

 
 

  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نانسي محمود حربة أ.د/
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 ـوويأستاذ بقسم عالج األورام والنــــــ     إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      إيمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 
    المخ واالعصابجراحة أستاذ بقسم      حسام عبد الحكيم النعمانيـ أ.د/ 
    الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      وليد محمد فتحي عبد العظيمـ أ.د/ 
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمامـ أ.د/ 
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      حاتم محمد جاد يوسف ـ أ.د/
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 

  أمراض القلب واألوعية الدموية بقسمأستاذ      أحمد محمد عبد العزيز عمارةأ.د/ ـ 
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام     ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي

 أستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة     ـ أ.د/ محمد قمر الشرنوبي
  حة العامة وطب المجتمعالصأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 األمراض المتوطنةاألستاذ بقسم      حسام إبراهيم محمد عليـ أ.د/ 

 بقسم الكيمياء الحيويـــة أستاذ مساعد     أشرف عبد الرؤوف داودـ أ.د/  
   التخدير والعناية المركزةبقسم  مدرس     أحمد صبري إبراهيم السيدـ  د/ 
 ـةاألشعة التشخيصيــــبقسم  مدرس     طارق فوزي عبد الصمدـ  د/ 
   بقسم التخدير والعناية المركزة رئيس     أحمد عبد الرؤوف متوليـ أ.د/ 
 الهستولوجيابقسم  أستاذ     غادة حسن الصيفيـ أ.د/ 

 وتم دعوة كل من : * 
 ة التكاملي )المتميز(ومنسق برنامج الطب والجراح اــالباثولوجيـــــ بقسم أستاذ هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 

 الجودة بالكلية( وحدة الحيوية )مدير ءالكيميابقسم  عدالمسا األستاذ  ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي

 

 اإلنابة عن أ.د/ رئيس القسم .ب أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز غادة علي حسنأ.د/ * وحضر 
 

 : * وقد اعتذر عن عدم الحضور 
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب جابر صالح  أ.د/ عصام الدين 
 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 

 للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية  ـ أ.د/ كيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب  و ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/
   رئيس قسم االمراض الصدرية والتدرن أ.د/ـ              قسم الطفيليــــات ئيسر  وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 

       أستاذ بقسم طب األطفال ـ أ.د/ غادة محمد المشد  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

   بقسم األنف واألذن والحنجرة أستاذ أحمد عبد المنعم رجبـ أ.د/             أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز خالد موسى أبو العنينـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم الجراحة العامــة زيدـ أ.د/نهاد عبدة أحمد    الباثولوجياأستاذ بقسم  منى عبد الحليم قنديلـ أ.د/ 

  يل والحـــروقستاذ بقسم جراحة التجمأ ـ أ.د/ داليا مفرح السقا    أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح

    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ السيد مرسي زكي   أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية   ـ أ.د/ عزة زغلول لبيب

   وليةأستاذ بقسم جراحة المسالك الب  ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم  صفاء عبد الفتاح بدرـ أ.د/  

   أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال  ـ أ.د/ علي محمد الشافعي       جراحة القلب والصدرقسم ب أستاذـ أ.د/ 

  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية عبد هللا حنفي عبد العزيز  ـ د/  أمراض الباطنة العامة بقسممساعد  أستاذ  ياسين صالح ياسينـ أ.د/  

 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة  ـ أ.د/ حسين أحمد ندا  أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم  ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 
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عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...متمنيا للجميع دوام التوفيق الجدد لس مجالالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 * وهنأ رؤساء األقسام الجدد واألساتذة الذين تم ترقيتهم واألعضاء الجدد في المجلس متمنيا للجميع التوفيق .

بدون عـذر متتالية * بالنسبة لحضور أعضاء مجلس الكلية في حالة عدم حضور عضو المجلس لمدة ثالث جلسات 
 سم .يستبدل بأخر من الق

  . للفرقة األولي والثانية 2+5* تكليف أ.د/ هيام عبد السميع عياد األستاذ بقسم الباثولوجيا مشرفا علي برنامج 
 وكذلك تكليف أ.د/ نانسي محمود حربة األستاذ بقسم الطفيليات نائبا لمدير البرنامج التكاملي المتميز .

 القرار : الموافقة 
 

الباثووجيا  كما شكر أ.د/ هيام عبد السميع عياد علي فترة رئاستها قسم  واحد لتوليها رئاسة* هنأ أ.د/ مشيرة محمد عبد ال
 للقسم 

  فترة رئاسة قسم األنف واألذن والحنجرة لتجديد * هنأ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 
 

 أمينـا للمجلـس نجـرةسـم األنـف واألذن والحق رئـيسعصـام عبـد الـونيس بحيـري أ.د/  وقد تمـت الموافقـة علـى اختيـار* 
 . 0291/0202للعام الجامعي 

 

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

 أوال : المصادقات :
  2/2/9/1029الموضوع رقم 

 الموافق األحديوم والمنعقدة  1028/1029 يللعام الجامع" الثانية عشرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 2191/21/8/1029حتى  2122/21/8/1029 والمتضمنة القرارات من  28/8/1029

 القــــرار :

 ة بعد إضافة تسجيل بروتوكول الطبيبة/ رنا كمال الدين أحمد وهب دكتوراه أمراض الباطنة العامة حيث سقط سهوا .المصادق
 ةدكتوراه الباطنة العام   رنا كمال الدين وهب ط/

 :  الرسالة موضوع
وسماكة البطانة الداخلية والوسطي للشربان السياتي عند مرضى بيتا ثالسيميا البالغين المعتمدين على  21عامل نمو التمايز ـــ

 نقل الدم  
 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العام قسماذ بأست   صبري عبد المنعم شعيبـ  أ.د/ 

 ــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  الكيمياء الحيوية قسماذ بأست   اشرف عبد الرؤوف داوودـ   د/ 

 مستشار امراض الدم وزرع نخاع العظام بمستشــــــــــــــــــــــــفى المعــــــــــــــــــادي العسكري   عصام علي عبد المحسنـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العام قسممدرس ب   عالء عفت عبد الحميدـ    د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العام قسممدرس ب   علي محمد الخوليـ    د/ 

 
 

 

 

 1/2/9/1029ع رقم الموضو

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  المصادقة على موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية
 القــــرار :
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 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
 سفر كل من : * الموافقة على

ي ووكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب إلــى األســتاذ بقســم عــالج األورام والطــب النــوو   ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 9
علــى نفقتــخ الخاصــة حيــث يوجــد  1029أكتــوبر  2ســبتمبر حتــى  12فــي الفتــرة مــن  ESMOبرشــلونة بأســبانيا لحضــور مــؤتمر 
 لسيادتخ دعوة لحضور المؤتمر .

ون التعلــيم والطــالب إلــى األســتاذ بقســم عــالج األورام والطــب النــووي ووكيــل الكليــة لشــئ  ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 0
علـــى نفقتــخ الخاصـــة حيـــث يوجـــد  1029ســـبتمبر  9حتـــى  2ميــونخ بألمانيـــا لحضـــور المــؤتمرالعلمي ألورام الثـــدي فـــي الفتـــرة مــن 

 لسيادتخ دعوة لحضور المؤتمر .
ــ أ.د/ 3 المتحــدة األســتاذ بقســم أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة الــي ســان فرانسيســكو بالواليــات محمــد فهمــي النعمــاني ـ

على نفقتخ الخاصـة حيـث  1029سبتمبر  19حتى  11األمريكية لحضور المؤتمر السنوي األمريكي لقسطرة القلب فى الفترة من 
 يوجد لسيادتخ دعوة لحضور المؤتمر .

األمــراض المتوطنــة  المــدرس المســاعد بقســممــد بقــاء الطبيبــة / والء عبــد العــاطي مصــيلحي شــاهين  * الموافقــة علــى
نـوفمبر  1اعتبـارا مـن ة وعضو بعثة اإلشراف المشترك الي نيوتن مشرفة بجامعـة برمنجهـام بـلنجلترا لمـدة عـام ثـاني بالخـارج بالكلي

 علي نفقة اإلدارة العامة للبعثات .
المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية لحضور ورشة العمل  * الموافقة علي ترشيح د/ نوران طلعت أبو الخير 

 21حتي  20امة بمعهد البحوث الطبية بجامعة اإلسكندرية تحت عنوان الخاليا الجزعية وزراعة الخاليا في الفترة من المق
 علي نفقة الجامعة . 1029سبتمبر 

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 3/2/9/1029الموضوع رقم 

 1028/1029" للعــام الجــامعي  الســابعة " الجلســة شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــةلجنــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 18/8/1029الموافق  الثالثاءوالمنعقدة يوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 4/2/9/1029الموضوع رقم 

 الثالثـــاءوالمنعقـــدة يـــوم  1028/1029" للعـــام الجــامعي  الثانيــة عشـــر " الجلســـةالمكتبـــات لجنـــة " إحاطــة المجلـــس علمـــا بمحضــر اجتمـــاع 
 . 1/9/1029لموافق ا

 القــــرار

 أحيط المجلس علما

 5/2/9/1029الموضوع رقم 

 الثالثـاءوالمنعقـدة يـوم  1028/1029" للعام الجـامعي  الحادية عشر " الجلسة القيم والمبادئلجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
   . 1/9/1029الموافق 

 القــــرار

  أحيط المجلس علما

 
 

 6/2/9/1029الموضوع رقم 

الموافــق  الثالثــاء والمنعقــدة يــوم 1028/1029للعــام الجــامعي "  الدراســات العليــالجنــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
6/8/1029 .  

 القــــرار

  أحيط المجلس علما

 7/2/9/1029الموضوع رقم 
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 1028/1029" للعام الجامعي  ثانية عشرال " الجلسةشئون التعليم والطالب لجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 8/9/1029الموافق  األحدوالمنعقدة يوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 8/2/9/1029الموضوع رقم 

 1028/1029" للعام الجامعي العاشرة  " الجلسة" مجلس إدارة الطب والجراحة التكامليإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 8/9/1029لموافق ا األحدوالمنعقدة يوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 9/2/9/1029الموضوع رقم 

والمنعقدة  1028/1029" للعام الجامعي الثانية عشر " الجلسة" لجنة العالقات الثقافية إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 1/9/1029الموافق  الثالثاءيوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 20/2/9/1029الموضوع رقم 

أنــخ فــي إطــار التنســيق وتحقيــق التــوازن ووضــع إحاطــة المجلــس علمــا ـــــ بشــأن  عــرض خطــاب د/ مــدير عــام االدارة العامــة للتعــاون الــدولي 
األولويات وتحقيق اإلستفادة العظمي من مشروعات شراء األجهزة الطبية المقدمة مـن الجامعـات المصـرية والجهـات التابعـة لهـا لتمويلهـا مـن 

وبنـــاء علـــي تشـــكيل لجنـــة طبيــة بـــوزارة التعلـــيم العـــالي لفحـــة واختيـــار المشـــروعات المقدمـــة وفقـــا نح المتاحـــة لـــدي وزارة التعـــاون الـــدولي المــ
مباشـرة  ءللمعايير والقواعد... لذا الرجاء موافاتنا بأي مشـروعات طبيـة لشـراء أجهـزة تحتـاج لـدعم مـادي ومراعـاة عـدم التقـدم بمشـروعات الشـرا

 . ة التعاون الدوليالي وزار 
 القــــرار

  أحيط المجلس علما...ويرفع للجامعة
 

 ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :
 22/2/9/9102الموضوع رقم 

 . 0291/0202الموافقة على تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي الجديد  ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : التشكيل الجديد الموافقة على
 رئيسا للمجلس   عميد الكلية    أحمد أحمـد جمال الدين ـ أ.د/أ 
 التعليم والطـــــالب وكيل الكلية لشئون   ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري9
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   أ.د/ محمود عبد العزيز قورة ـ0
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــوث      ـ أ.د/3
 

 ب ـ رؤساء األقسام :
  رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـة    ـ أ.د/مبروك محمود غنيم9
 رئيس قسم األمراض الباطنة العامــــة   عبد هللا عبد العزيز بهنسي ـ أ.د/ 0
 ع ـطب المجتمالعامة و  الصحةرئيس قسم    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 3
 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية   والء فريد عبد العزيز موسيـ أ.د/ 4
 رئيس قسم التشريح واألجنــــــة    ـ أ.د/مصطفي محمود الحبيبي5
 رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة      أ.د/روحية حسن العدل ـ6
 ةـسم جراحة المسالك البوليـــرئيس ق    ـ أ.د/ سلطان محمد سلطان7
 رئيس قسم الكيميــاء الحيويـــــة    ـ أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة8
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 رئيس قسم الطفيليــــــــــات    ـ أ.د/ وفاء محمد القرش1
 رئيس قسم الجراحــة العـــامــــة    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 92
 األشعة التشخيصيـــــــة رئيس قسم  بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/99
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــة   عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ أ.د/ 90
 خ واألعصابـــرئيس قسم جراحة الم           د/ عصام الدين جابر صالحأ.ـ 93
 ة العـــــينـرئيس قسم طب وجراح   عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/94
 رئيس قسم جراحة التجميل والحـــروق   أحمد مجاهدـ أ.د/ محمد أحمد 95
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية          د/ صفاء عبد الظاهر أمينأ.ـ 96
 اــرئيس قسم الفسيولوجيـــــــ   جرجس صبري يوسف حناأ.د/  ـ97
 ـــاـرئيس قسم الهستولوجيـــــ    ـ أ.د/ مايسة عطية كفافي98
 رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيـــل   مر جابر أحمد سليمانسد/ أ. ـ91
 والعناية المركـــزة رئيس قسم التخدير    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا02
 رئيس قسم طــــب األطفـــــال   ـ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب09
 رئيس قسم جراحـة العظـــــــام   طاهر عبد الستار محمود ـ أ.د/00
 رئيس قسم األمراض النفسيـة والعصبيـة   رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 03
 رئيس قسم طب األســـــرة   ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين04
 رئيس قســـم الباثولوجيــــــا    ـ أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد06
 ــدرئيس قسم أمراض النساء والتوليــ  رئيس قسم التوليد وأمراض النساء ـ أ.د/07
 ف واألذن والحنجـــرةـرئيس قسم األن   عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/08
 رئيس قسم األمــراض الصدرية والتدرن      ـ أ.د/ 00
 رئيس قسم عالج األورام والطب النـووي      ـ أ.د/ 07
 رئيس قسم األمراض المتوطنـــــة   أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 08
 رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةقائم بعمل     مد على البطشمها مح ـ  د/39
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر   ـ  د/ رفيق فكري برسوم سليمان30

 ج ـ أستاذ من كل قسم :
 طب األســــــــــرة أستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ تغريد محمد فرحـات9
 اذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأست   ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي 0
 أستاذ بقسم جراحـــــة العظـــــام    أ.د/ السيد مرسي زكيـ 3
 م الباثولوجيـــــــــاـــأستاذ بقس    ـ أ.د/ مني عبد الحليم قنديل4
 أستاذ بقسم التشريــح واألجنــــــة   ـ أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي5
   ة التشخيصيـــةــــأستاذ بقسم األشع    حازم حسن عيد حسنـ أ.د/ 6
 اإلكلينيكية بقسم الطب الشرعي والسمومأستاذ     ـ أ.د/ نيرة فهمي جرجس7
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـــــرة    ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب8
 ةوالعناية المركـــز  أستاذ بقسم التخـديـر   خالد موسي محمود أبو العينين ـ أ.د/1

 الفسيولوجيــــــــــا أستاذ بقسم   ـ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق92
 طـب المجتمع الصحة العامة و أستاذ بقسم     ـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر99
 راض النسـاء والتوليــــدـأستاذ بقسم أم   ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح90
 ا اإلكلينيكيــــةــبقسم الباثولوجي أستاذ    وليد محمد فتحي عبد العظيم ـ أ.د/93
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 ــــة ــاء الحيويــأستاذ بقسم الكيميـ    إيمان عبد الفتاح بدر ـ أ.د/94
 ةــة العامــــأستاذ بقسم أمراض الباطن   عالء الدين عبد السالم داود أ.د/ ـ95
 راض المتوطنـــةـــــأستاذ بقسم األم   حسام إبراهيم محمد على.د/ أ ـ96
 ب األطفــــــــالـأستاذ بقسم طـ   أ.د/ غادة محمد علي المشد ـ 97
 أستاذ بقسم جراحة التجميــــل والحروق    داليا مفرح السقا ـ أد/98
 أستاذ بقسم عالج األورام والطب النــووي   إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 91
 ية والتدرنأستاذ بقسم األمراض الصدر     رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 02
 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصـــــاب   حسام عبد الحكيم النعمانيـ أ.د/ 09
 قسم جراحـــة المسالك البوليةأستاذ ب  ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشحات الشاذلي00
 ب وجراحـــة العيــنــأستاذ بقسم ط    ـ أ.د/ حاتم محمد جاد يوسف03
 ذ بقسم الجراحــــة العامـــــةأستا     نهاد عبده زيد ـ أ.د/04
   ــــاــأستاذ بقسم الهستولوجيـــــ   غادة حسن عبد المقصودـ أ.د/ 05
 ة والتناسليةـأستاذ بقسم األمراض الجلدي    عزة جابر عنتر فرج د/ـ أ.06
 ة والعصبيـةــأستاذ بقسم األمراض النفسي  ـ أ.د/ أكثم إسماعيل عبد الرحمن اإلمام07
 أستاذ بقسم الطفيليـــــــــــات   نانسي محمود محمد حربة ـ أ.د/08
 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    عزة زغلول لبيب أ.د/ ـ01
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد محمد عبد العزيز عمارةـ أ.د/ 32

 د ـ أقدم اثنين أستاذ مساعد وأقدم اثنين مدرس :
   الباطنة العامةأمراض أستاذ مساعد بقسم     ياسين صالح ياسين ـ د/
 الكيمياء الحيوية  أستاذ مساعد بقسم     أشرف عبد الرؤوف داودـ د/ 
  التخدير والعناية المركزة مدرس بقسم    صبري إبراهيم السيد أحمد ـ د/
  األشعة التشخيصية مدرس بقسم    طارق فوزي عبد الصمدـ د/ 

 ى كل من :دعأن ي* على 
 رئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية   عالء عبد العظيم السيسيـ أ.د/ 

التنفيـذي لوحـدة الجـودة واالعتمـاد  المـديرو الكيميـاء الحيويـة المسـاعد بقسـم سـتاذ ألا               رانيـا محمـد عزمـي الشـاذلي /ــ د
 بالكلية 

 شهريا . في اجتماعات المجلس للحضور والمشاركة
 
 

 21/2/9/9102الموضوع رقم 

عدد خمسة أساتذة على األكثـر ممـن ال يتمتعـون بعضـوية المجلـس لمـدة الموافقة على اختيار  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 . سنة قابلة للتجديد

 * تم تشكيل لجنة لفرز األصوات من كل من : 
 ي والسمومالطب الشرعرئيس قسم    صفاء عبد الظاهر أمينـ أ.د/ 

 أخصائي بمكتب أ.د/ عميد الكلية   ماهر مرقس ميخائيل/ ـ أ
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على اختيار كل من السادة اآلتية أسماؤهم بعد .. مع رفع األمر للجامعة :
  الجراحة العامةبقسم متفرغ أستاذ   سعيد إبراهيم المالحـ أ.د/ 

 جراحة العظام أستاذ بقسم  محمود عبيدـ أ.د/ أيمن محمد 
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 المسالك البوليةأستاذ متفرغ بقسم جراحة    فاطمة أحمد الصيرفيـ أ.د/ 
 الهستولوجياأستاذ متفرغ بقسم      سامي الحسيني عطيةـ أ.د/ 
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال فادي محمد حسين الجنديـ أ.د/ 
 23/2/9/8102 الموضوع رقم

 فقة على اختيار عدد ثالثة أعضاء من الخارج على األكثر ممن لهم دراية خاصة بالمواد الموا ـ بشأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 التي تدرس في الكلية يعينون لمدة  سنة قابلة للتجديد بقرار أ.د/ رئيس الجامعة .

 : ـرارـالقــ

  ترشيح كل من : ... ويرفع للجامعة الموافقة على

 منوفيةنقيب أطباء ال     أ.د/ حسين أحمد ندا ـ 9
   أستاذ بكلية الحقوق    أ.د/ عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ 0

 24/2/9/1029 الموضوع رقم

ـــ بشـــأن مـــذكرة أ.د/ عميـــد الكليـــة للعـــام الجـــامعي الموافقـــة علـــى تجديـــد تفويضـــات مجلـــس الكليـــة للســـيد أ.د/ عميـــد الكليـــة  ـ
1029/1010 . 

 : ـرارـالقــ

مـن العـرض علـى اللجـان المختصـة  على أن يكون ذلـك بعـد اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـةتفويض أ.د/ عميد الكلية لموافقة على ا
 وهي على النحو التالي :  والوكالء المختصين

 أوال ـ في مجال شئون التعليم والطالب :
 ـ تعديل الخطة الدراسية 2
 ـ تشكيل لجان الممتحنين 1
 ـ قبول األعذار عن دخول االمتحان للطالب 1
لي الكلية ـ تحويالت 1  الطالب من وا 
لي الكلية للتدريس .1  ـ انتداب أعضاء هيئة التدريس من وا 
 ا : العالقات الثقافية :نيثا
نهاء البعثات الداخلية والخارجية واإلشراف المشترك والموافقة على السفر للخارج .2  ـ ترشيح ومد وا 
 ريبية والمهمات العلمية والمنح والجوائز .ـ اعتماد الترشيح للمؤتمرات العلمية والندوات والدورات التد1
 

 

 

 
 : شئون هيئة التدريس : ثالثا
 ـ تشكيل لجان المطابقة للمدرسين المساعدين الذين يعملون بالكلية لتعيينهم مدرس باألقسام المختلفة .2
 . ـ اإلعارات الخارجية للسادة أعضاء هيئة التدريس في التجديد1
 ئة التدريس والهيئة المعاونة على أن يتم المصادقة عليها في المجلس الالحق ..الترقيات للسادة أعضاء هي1

 : الشئون المالية : رابعا
 ـ قبول التبرعات والهدايا للكلية .2

 .في األمور الطارئة لحين عرضها على المجلس التفويض خامسا : 
 25/2/9/1029 الموضوع رقم

 . 0291/0202ى تشكيل مجالس األقسام للعام الجامعي الجديد  الموافقة عل ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علمــا
 26/2/9/9102 الموضوع رقم
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 . 1029/1010للعام الجامعي  الموافقة على تشكيل اللجان العلمية المنبثقة عن مجلس الكليةـ بشأن  مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 .علي أن يستمر العمل بالتشكيل الحالي لحين التشكيلوكالء وتعرض في المجلس القادم يتم تشكيلها مع ال
 

 رابعا : موضوعات أخري  :
 27/2/9/9102 الموضوع رقم

للعـام مجلـس الكليـة  لحضـورسـيادتها دعـوة الموافقـة علـى ـ بشـأن )المتميز(ـ منسـق برنـامج الطـب التكـامليأ.د/  عرض خطاب
 . 1029/1010الجامعي 

 ـرارـــالق
   الموافقــــــــــــــــــــــــــــــة
 28/2/9/9102 الموضوع رقم

علي تخصـية الحجـرتين الخاصـين موافقة مجلس القسم ـ بشأن رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية ـــأ.د/  عرض خطاب
يــة بمــا فيهــا أي مشــاريع بحثيــة مــع مركــز بوحــدة أ.د/ مجــدي يعقــوب كمقــر للوحــدة البحثيــة لقســم القلــب تضــم كافــة المشــاريع البحث

 القلب بأسوان تحت اشراف مجلس القسم العلمي واإلداري .
 ـرارـالقــ

  : لوضع مقترح يشكل لجنة من كل من 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم الصحة      محمود السيد أبو سالمأ.د/ 
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية     صفاء عبد الظاهر أمينأ.د/ 
 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية     والء فريد عبد العزيزأ.د/ 
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية     هالة السيد محفوظ أ.د/ 

 92/2/9/9102 الموضوع رقم

 علي قبول الهدايا المقدمة من كل من :موافقة مجلس القسم ـ بشأن رئيس قسم التشريح واألجنة ـــأ.د/  بعرض خطا
 المدرسان بالقسم وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر وطابعة .    * د/ أحمد سلمان و د/ مها البلتاجي  
 قدم لمعمل األبحاث .  26جة تورنادو المدرسان بالقسم وهي عبارة عن ثال   * د/ والء أحمد فضة ود/ أسماء عسيوي  
 أستاذ مساعد بالقسم وهي عبارة عن طابعة .    * د/ جيهان فاروق العقباوي 

 ـرارـالقــ
  بالجامعةالموافقة ويعرض علي لجنة قبول الهدايا 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا 
 10/2/9/9102 الموضوع رقم

على قبول األعذار المرضية لبعض طالب الفرقـة الثانيـة وذلـك  الموافقةـــ بشـأن  التعليم والطالبلشئون مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 0298/0291عن امتحانات الدور الثاني  للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 : الثانيةـ الفرقة 9
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الثامن جميع المواد +كيمياء فرقة أولي )حفظ فرصة( محمد سامي محمد قمر الدولة أحمد 2 

 العاشر جميع المواد +تشريح وفسيولوجي أولي )حفظ فرصة( أحمد محمد عبد الجواد ياسمين 1
 السادس قة أولي )حفظ فرصة(كيمياء+تشريح+حقوق انسان فر  بالل عبد الحكم رمضان كساب 1
 األول + اللغة والحاسب فرقة أوليجميع المواد  عبد العزيز محمود الشامي 1
 الرابع +تشريح + فسيولوجي فرقة أوليجميع المواد  محمد عمرو عادل عباس صالح 1
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 الخامس + تشريح +هستولوجيالفسيولوجيا أحمد علي أبو المكارم البربري 6
 األول جميع المواد+ تشريح+فسيولوجي فرقة أولي )حفظ فرصة( محمد أحمد الشيخاسالم سليمان  2
 األول التشريح حفظ فرصة اسراء رجب محمد رمضان 8

 12/2/9/9102 الموضوع رقم

وح علـى قبـول العـذر المرضـي الخـامس للطالبـة/ منـه هللا ممـد الموافقـةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . في مادة الجراحة والنساء 0291دور يوليو  0297/0298السيد المنوفي المقيدة بالفرقة السادسة للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 11/2/9/9102 الموضوع رقم

لثالـث للطالـب/ محمـد حلـيم صـالح على قبول العـذر المرضـي ا الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 .)جميع مواد الفرقة األولي( 0298/0291الدين غالي المقيد بالفرقة األولي )نظام قديم( دور ثاني للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 13/2/9/9102 الموضوع رقم

على  1026/1022ب نتيجة الفرقة الثالثة دور أول للعام الجامعي تصويـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 النحو التالي :

 
 م

 
 اسم الطالب

 
 المادة

 المضافةعدد الدرجات  الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
المجموع  درجة المادة

 الكلي 
المجموع  درجة المادة

 الكلي
 

ـــــــد  2 ط/ يســـــــر هللا عب
 المنعم شحاتة 
 

 111 لوجيالفارماكو 
 جيدجدا 

801 
 جيدجدا

116 
 جيدجدا 

80101 
 جيدجدا

2 
 
 

 101  21801  216 الباراستولوجي
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 41/2/9/9102 الموضوع رقم

ة للعـام الجـامعي تصـويب نتيجـة بعـض الطـالب بالفرقـة الثانيـالموافقـة ــــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطـالب 
 .دور أول 0298/0291

 القــــرار :

 الموافقة علي تصويب النتيجة علي النحو التالي... ويرفع للجامعة 

 
 م

 
 اسم الطالب

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
الدرجة الكلية 

 للمادة
المجموع 
 الكلي للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع 
 فرقةالكلي لل

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ جيد // 201 ـــــــ ـــــــــ جيد// 200 هستولوجي عبد هللا وليد نيازي حسان 2
 ممتاز 801 ممتاز 219 ممتاز 299 ممتاز 216 هستولوجي عبد الرحمن عبد الناصر جابر 1
 ممتاز 211 ممتاز 210 ممتاز 211 تازمم 219 هستولوجي محمد القطب عبد السالم أبو علي 1
 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ض 18 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ض 11 هستولوجي محمد خالد محمد عبد العزيز 1
 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ جيدجدا 228 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ جيدجدا226 هستولوجي محمد سامي محمد الشامي 1
 جيد// 612 ممتاز 210 جيد// 618 جيدجدا212 هستولوجي محمد سعيد أحمد إبراهيم 6
 ممتاز 286 ممتاز 210 ممتاز 282 ممتاز 211 هستولوجي محمد عبد الرحيم السيد جادو 2
 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ض12 ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ض 11 لوجيهستو  محمد محرم إبراهيم الخولي 8
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 ممتاز 818 ممتاز 210 ممتاز811 ممتاز211 هستولوجي نهي صالح الدين شعبان عيسي 9
 //جيد 619 ممتاز 210 جيد// 616 ممتاز 212 هستولوجي يمني أسامة إبراهيم مهدي 20
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ جيد // 208 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ جيد// 201 هستولوجي العزيز يوسف طلعت عبد 22

 51/2/9/9102 الموضوع رقم

عبـد أحمـد ماجـد علـى قبـول العـذر المرضـي الثالـث للطالـب/  الموافقـةــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة 
)البـاثولوجي ــــ الفارماكولوجيـا ـــــ ميكروبيولـوجي ــــ فـي  0298/0291المقيد بالفرقة الثالثة للعام الجـامعي  الفتاح محمود عبد هللا

 الطفيليات ( حفظ فرصة .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 61/2/9/9102 الموضوع رقم

 على تحويل كل من : الموافقةـــ بشأن  طالبلشئون التعليم والمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 ـــ مصطفي عطية السعيد شحاتخ1     ـــ عمرو محمد أحمد حامد2

 . 1029/1010من المستوي الخامس بالطب والجراحة المميز الي الفرقة الخامسة بالطب العادي للعام الجامعي 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 71/2/9/9102 الموضوع رقم

تحويـل بعـض الطـالب مـن والـي الكليـة بالفرقـة الثالثـة للعـام الجـامعي ــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
0291/0202  . 

 
 

 أوال :طالب محولين من الكلية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محـــولين الـــي  ـــا :طـــالب  ثاني
 الكلية:

 
 
 
 
 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعةالموافقة ..

 التقدير العام الكلية المحول اليها اسم الطالب م
 /جيد/ طب حلوان أحمد السيد محمود عبد الحميد 2
 جيد// طب طنطا أحمد عاطف مصطفي حواش 1
 جيد// طب القاهرة أسماء صبحي مصلحي محمد 1
 جيد جدا طب القاهرة ايخ فكري عبد الرازق دياب 1
 ممتاز طب القاهرة عبد الرحمن عبد الناصر جابر 1
 ممتاز طب القاهرة عبد الرحمن عزت محمد رمضان 6
 ممتاز طب عين شمس علي عزت علي الشبيني 2
 جيد جدا طب بنها فاطمة علي أحمد عبد الستار 8
 مقبول طب بنها محمد حسن عباس هادي 9

 دور ثاني كلية األلسن جامعة كفر الشيخ عبد الرحمن أحمد حامد محمد 20
 مواد التحميل التقدير العام الكلية المحول اليها باسم الطال م جيد جدا طب طنطا نرمين محمد فتحي االمبابي 22

 حقوق انسان + جودة جيد// طب بنها عبد الرحمن رجب عفيفي 2
 حاسب آلي + جودة جيد// عين شمسطب  ندي أحمد السيد طاحون 1
 حقوق انسان + جودة ممتاز بنهاطب  دعاء عبد هللا عبد الحليم حسن 1
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 81/2/9/9102 الموضوع رقم

تحويل بعض الطالب من والي الكليـة بالفرقـة الرابعـة عـن طريـق مكتـب ـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 التحويل المركزي بالجامعة . 

 أوال :طالب محولين من الكلية:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلية: إليثانيا:طالب محولين 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 19/2/9/1029الموضوع رقم 

 . 1029دور يوليو والمجموع التراكمي  . 0298/0291للعام الجامعي  الثانيةاعتماد نتيجة الفرقة 
 القــــرار

 الكلية المحول اليها اسم الطالب م
 )قصر العيني( القاهرةطب  مة محمد عباس عليأحمد أسا 2
 عين شمسطب  أحمد مجدي عبد الحكيم سويلم 1
 حلوانطب  آسر وجدي ربيع محمود 1
 طنطاطب  إسراء جابر محمد حسان 1
 اإلسكندريةطب  إسراء لطفي عويان عبدالمقصود قنديل 1
 طب )قصر العيني( القاهرة أشرقت أشرف سعيد عبد الجواد 6
 طب )قصر العيني( القاهرة شيماء رمضان نبوي أحمد عامرال 2
 طب )قصر العيني( القاهرة و طب عين شمس أنس صابر عبد العزيز خفاجة 8
 طب )قصر العيني( القاهرة و طب عين شمس عبد الوهاب ربيعربا سامي  9

 طب )قصر العيني( القاهرة روان زياد علي المناصرة )وافد فلسطيني( 20
 طب عين شمس أحمد زايد محمد إمام روند 22
 طب بنها سارة محسن عطية محمد 21
 طب طنطا شيماء مصطفي إبراهيم الشيخ 21
 طب )قصر العيني( القاهرة عبد الرحمن أحمد محمد محمد الشاذلي 21
 طب )قصر العيني( القاهرة عبد الرحمن عماد عبد الرحمن منصور 21
 طب كفر الشيخ سنعبد الرحمن محمد أنور محمد ح 26
 طب اإلسكندرية غادة عبد الناصر علي عرفة العطار  22
 طب طنطا محمد جهاد سيد أحمد األشقر  28
 طب بنها محمد عبد الحميد صبحي عبد الحميد 29
 طب )قصر العيني( القاهرة محمود أشرف عبد السميع الضليل 10
 هرةطب )قصر العيني( القا محمود عباس أحمد الشرقاوي 12

 مواد التحميل الكلية المحول منها التقدير اسم الطالب م
 تحميل مدخل جودة وحاسب ألي طب طنطا جيد // أحمد أسامة محمد عباس علي 2
 تحميل مدخل جودة طب بنها جيد // أحمد صبحي عبد الحي علي 1
 تحميل مدخل جودة طب بنها جداجيد  محمد عيد عبد هللا محمد 1
 تحميل مدخل جودة طب بنها جيد// مصطفي بيومي عفيفي محمد 1
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 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة  اعتماد النتيجةة على الموافق

 الفرقة الثانية :
         286    ـ عدد المتقدمون 
  22    ـ عدد الغائبون

 209    ـ عدد الحاضرون
  619    ـ عدد الناجحون

     212   ـ عدد طالب لهم دور ثاني
 ـ التقديرات :

 120   ـ ممتاز
  291   ـ جيد جدا

 211   // ـ جيد
 11   ـ مقبول

 %92011  ـ نسبة النجاح
 المجموع التراكمي :

   21  ـ عدد الناجحون
   1   ـ ممتاز

   1   ـ جيد جدا
   1   ـ جيد //
   1   ـ مقبول

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  سادسا
 30/2/9/9102 الموضوع رقم

لشـغل وظيفــة الطفيليـات  بقســم أسـتاذ مسـاعدمنـال أحمــد المليجــي  /دالموافقــة علـى تعيــين ـ بشـأن  مـذكرة شــئون هيئـة التــدريس
 .بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة للترقيات والكلية قسم أستاذ بذات ال

 ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة

 32/2/9/9102 الموضوع رقم

لشـغل المدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكليـة عيين د/ رباب إبراهيم ياسين الموافقة على تــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .بذات القسم والكليةوظيفة أستاذ مساعد 

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

 31/2/9/9102 الموضوع رقم

المدرس بقسم أمراض الباطنة العامـة بالكليـة يين د/ عالء عفت عبد الحميد الموافقة على تعــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  بذات القسم والكلية . ةلشغل وظيفة أستاذ مساعد  تخصص أمراض الدم اإلكلينيكي

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

 33/2/9/9102 الموضوع رقم

المدرس بقسم أمراض الباطنة العامة بالكلية الموافقة على تعيين د/ محمد أحمد عبد الحافظ ــ بشأن  يئة التدريسمذكرة شئون ه
  بذات القسم والكلية . ةلشغل وظيفة أستاذ مساعد  تخصص أمراض الدم اإلكلينيكي

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

 34/2/9/9102 الموضوع رقم

لشـغل المـدرس بقسـم الطفيليـات بالكليـة الموافقـة علـى تعيـين د/ شـيماء أحمـد شـرف الـدين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
  بذات القسم والكلية .وظيفة أستاذ مساعد 

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

 35/2/9/9102 ضوع رقمالمو
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المــدرس بقســم أمــراض القلــب واألوعيــة الموافقــة علــى تعيــين د/ محمــد يحيــي عبــد الخــالق ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد الدموية بالكلية 

 : ـرارـالقــ
 فع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. وير 

  36/2/9/9102 الموضوع رقم
 بقســم المــدرس المســاعدإيمــان محمــد كمــال عبــد الــرحمن / ةالطبيبــالموافقــة علــى تعيــين ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالفسيولوجي 

 ـرارـالقــ
 عةالموافقة .. ويرفع للجام

  37/2/9/9102 الموضوع رقم
  بقسم المدرس المساعدأميرة مصطفي محروس مطر / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالطفيليات 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  38/2/9/9102 مالموضوع رق

البـاثولوجي  بقسـم المـدرس المسـاعدإسالم محمد سامي مليجـي / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  39/2/9/9102 الموضوع رقم
ــدريس ــين ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة الت التوليــد  بقســم المــدرس المســاعدشــريف صــبحي منشــاوي / الطبيــبالموافقــة علــى تعي

 والكلية نظرا لحصولخ على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوأمراض النساء 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  40/2/9/9102 الموضوع رقم
التوليــد  بقســم المــدرس المســاعدمحمــد زكريــا عبــد الــرحمن / الطبيــبالموافقــة علــى تعيــين ـ بشــأن  ئون هيئــة التــدريسمــذكرة شــ

 والكلية نظرا لحصولخ على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوأمراض النساء 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  42/2/9/9102 الموضوع رقم
التوليــد  بقســم المــدرس المســاعدرحــاب علــي موســي زهــران / ةالطبيبــالموافقــة علــى تعيــين ـ بشــأن  هيئــة التــدريسمــذكرة شــئون 
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوأمراض النساء 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  41/2/9/9102 الموضوع رقم
التوليــد  بقســم المــدرس المســاعدمــاهي نبيــل محمــود عجيــز/ ةالطبيبــالموافقــة علــى تعيــين ـ بشــأن  التــدريس مــذكرة شــئون هيئــة

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوأمراض النساء 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  43/2/9/9102 الموضوع رقم
الجراحـة  بقسـم المدرس المسـاعد مجدي محمد العباسيمحمود / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  دريسمذكرة شئون هيئة الت

 والكلية نظرا لحصولخ على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس العامة

 ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  44/2/9/9102 الموضوع رقم

الجراحـة  بقسـم المـدرس المسـاعدأميرة محمد عبد المنعم الفقـي / ةالطبيبالموافقة على تعيين أن ـ بش مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولخ على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  45/2/9/9102 الموضوع رقم
 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 المدرس المساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـــ ط/ أسماء عبد الرحيم عبد اللطيف
 المدرس المساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـــ ط/ سالي عبد الونيس محيسن

 راه.بذات القسم والكلية نظرا لحصولهم على درجة الدكتو لشغل وظيفة مدرس بالكلية 
  46/2/9/9102 الموضوع رقم

الجراحة العامة بالكلية  بقسم المعيدهيثم محمد عاطف سليمان / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولخ على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعة الموافقة ..

  47/2/9/9102 الموضوع رقم
الجراحـة العامـة بالكليـة  بقسـم المعيـدأحمـد مـاهر حامـد مجريـة / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولخ على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس
 ـرارـالقــ
 موافقة .. ويرفع للجامعةال

  48/2/9/9102 الموضوع رقم
األمراض المتوطنة بالكليـة  بقسم المعيدةهبه جميل عبد الفتاح / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

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

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  49/2/9/9102 الموضوع رقم

طـب األسـرة بالكليـة  بقسـم المعيـدةجهـاد فريـد محمـد الضـبع / ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 وفية .والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  50/2/9/9102 الموضوع رقم
جراحـة التجميـل والحـروق  بقسـم المعيدعمرو محمود المعناوي / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 ستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصولخ على درجة الماجقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  52/2/9/9102 الموضوع رقم

الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة  بقسـم المعيــدةالشــيماء ربيــع الخــولي / ةالطبيبـالموافقــة علــى تعيــين ـ بشــأن  مـذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 صولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  51/2/9/9102 الموضوع رقم
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التخـدير بالكليـة  بقسم المدرس المساعدمنال عبد الفتاح الجزار / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه . والكليةقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  53/2/9/9102 الموضوع رقم
مصـطفي مكـرم عرفـة / الطبيـبالموافقـة علـى ترقيـة ـ بشـأن  عرض الطلب المقـدم مـن أ.د/ رئـيس قسـم أمـراض الباطنـة العامـة

 نظرا لحصولخ على درجة الماجستير من طب المنوفية . والكليةقسم مساعد بذات ال شغل وظيفة مدرسل قسمالب المعيد
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  54/2/9/9102 الموضوع رقم

الموافقة على اإلعالن عـن وظـائف المعيـدين باألقسـام األكاديميـة بنـاء علـى طلـب األقسـام ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 امعة المنوفية على النحو التالي :على أن يكونوا من خريجي كلية الطب ج

 معيد بقسم الفارماكولوجيا  1ـــ عدد   
 الطفيلياتمعيد بقسم   2ـــ عدد   
   التشريحمعيد بقسم   1ـــ عدد   
 بقسم الميكروبيولوجيامعيد   1ـــ عدد   
 الفسيولوجيامعيد بقسم   1ـــ عدد   
 الهستولوجيامعيد بقسم  2ـــ عدد   

 الكيمياء الحيويةمعيد بقسم   1ـــ عدد    
 الباثولوجيامعيد بقسم   1ـــ عدد   
 الصحة العامة وطب المجتمعمعيد بقسم   2ـــ عدد   

 : ـرارـالقــ

   الموافقة .. ويرفع للجامعة
  55/2/9/9102 الموضوع رقم

لمـدة عـام أول  إعـارةبقسم جراحة العظـام المدرس نظر في منح  د/ هاني السيد عبد الجواد الـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامخ باألجازة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  56/2/9/9102 الموضوع رقم

التوليـد وأمـراض النسـاء إعـارة لمـدة المـدرس بقسـم نظر في منح  د/ أحمد محمـد زكـي نوفـل الـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامخ باألجازة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  57/2/9/9102 الموضوع رقم

جراحـة بقسـم  المتفرغاألستاذ إبراهيم سلمان إبراهيم محروس د/ إعارة أ.تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 11/6/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  رابعلمدة عام  المسالك البولية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  58/2/9/9102 الموضوع رقم

 لمدة عام  طب األسرةاألستاذ بقسم محمد محمود القط د/ أ.إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  سادس

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  59/2/9/9102 الموضوع رقم

األنـف واألذن بقسـم  المـدرسعبـد المجيـد عطيـة تـامر محمـد د/ إعـارة تجديـد الموافقة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/2/1029باإلمارات العربية المتحدة اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثامنلمدة عام  والحنجرة

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  60/2/9/9102 الموضوع رقم

 جراحة المخ بقسم  المدرسمرسي مصطفي المشد محمد د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 29/9/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام  واألعصاب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  62/2/9/9102 الموضوع رقم

 الباثولوجيـا اإلكلينيكيـةبقسم  المساعداألستاذ أحمد حلوة  محمدد/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 6/8/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  61/2/9/9102 الموضوع رقم

 جراحـة العظـاماألسـتاذ بقسـم أحمـد منيـر مصـطفي صـبحي د/ إعـارة أ.تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
)ولـم يقضـي المـدة المماثلـة للبعثـة ولـم يقضـي فتـرة ثـالث  1/8/1029بدولة قطـر اعتبـارا مـن بدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام 

 .سنوات خدمة فعلية بعد مدرس( 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  63/2/9/9102 الموضوع رقم

أشـرف مليجـي القصـاص  / د النظر في تغير صفة األجازة من مرافق بدون مرتب إلـى إعـارة ـ بشأن  كرة شئون هيئة التدريسمذ
التـاريخ التـالي  2/8/1029التخدير بالكلية لمدة عام أول بدون مرتـب للعمـل بالمملكـة العربيـة السـعودية اعتبـارا مـن بقسم المدرس 

 .النتهاء أجازة مرافقة الزوجة 
 : ـرارـلقــا

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  64/2/9/9102 الموضوع رقم

ـــــ بشـأن موافقـة مجلـس القسـم علـي انتـداب كـل مـن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيـا الجزئيـة 
 ثالثاء()السبت والد/ السيد صابر أبو النور  )السبت واالثنين( د/ ياسر عبد الستار الغباشي

بالقسم للتدريس بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع يومين اسبوعيا خالل العام  األستاذان المساعدان
 وهذا ال يتعارض مع أعمال القسم .  1029/1010الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

  65/2/9/9102 الموضوع رقم
 علي احتياجات القسم لعدد  2/9/1029ــــ بشأن موافقة مجلس القسم المنعقد بتاريخ  احة المخ واألعصابجر عرض خطاب أ.د/ 

شهرا طبيب مقيم بالقسم ... وكذلك سحب الطلب المقدم من أ.د/ رئيس القسم بشأن عـدم  10( معيد علي أن يكون قد أمضي 2)
 الحاجة .

 : ـرارـالقــ

  الموافقة .... ويرفع للجامعة
 



   8/1/0291األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

18 

 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا
  66/2/9/9102 الموضوع رقم

 سفر كل من :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
في المناعة الدولي لحضور مؤتمر  ليون بفرنسابالكلية إلى  الباطنة العامةالمدرس بقسم  عماد محمد الشبيني/ دـــ 9
 المؤتمر .ب أنخ لخ بحث مقبولحيث يوجد  الجامعةعلى نفقخ  1029 ديسمبر 21حتى  21الفترة من 

بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالكلية إلى مدينة أتلنتا بالواليات  أستاذ مساعد/ عالء عبد العزيز لبيب دـــ 0
 1029نوفمبر  21حتى  2( في الفترة من  ACRية )المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر الكلية األمريكية لألمراض الروماتيزم

 على نفقتخ الخاصة حيث يوجد لسيادتخ دعوة لحضور المؤتمر .

بقسم األنف واألذن والحنجرة بالكلية إلى مسقط بعمان لحضور المؤتمر  ستاذاأل/ عمر عبد المنعم البنهاوي دـــ أ.3
على نفقتخ الخاصة حيث يوجد لسيادتخ  1029أكتوبر  16حتى  11من الخليجي الثاني عشر لألنف واألذن والحنجرة في الفترة 

 دعوة لحضور المؤتمر .

المدرس بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالكلية إلى مدينة برشلونة بأسبانيا لحضور / داليا صالح سيف دـــ 4
على نفقخ الجامعة حيث يوجد لسيادتها  1029ر ديسمب 20حتى  9المؤتمر الثالث عشر للروماتيزم والمفاصل في الفترة من 

 بحث مقبول بالمؤتمر .

المدرس المساعد بقسم األشعة التشخيصية بالكلية إلى لندن بانجلترا لحضور مؤتمر / ماجد عبد الفتاح الجزار دـــ 5
امعة حيث يوجد لخ بحث على نفقخ الج 1029نوفمبر  8حتى  2الفترة من  1029الكونجرس السنوي للمعهد البريطاني لألشعة 

 مقبول بالمؤتمر .

 أستاذ ورئيس قسم العظام / طاهر عبد الستار محمود عيد دـــ أ.6
 أستاذ مساعد بقسم العظام د/ عمرو صابر السيد عمر      

يسمبر د 2حتى  1( في الفترة من  sicot بالكلية إلى مسقط بسلطنة عمان لحضور مؤتمر الجمعية الدولية لجراحة العظام )  
 على نفقخ الجامعة حيث يوجد لكل منهما أبحاث مقبولة بالمؤتمر . 1029

بقسم األمراض العصبية والنفسية بالكلية إلى سان دييجو بأمريكا لحضور  أستاذ/ لمياء جمال الدين الحمراوي دـــ أ.7
على نفقخ الجامعة  1029ديسمبر  8حتى  1المؤتمر السنوي الثالثين لألكاديمية األمريكية لطب نفسي اإلدمان في الفترة من 

 حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالمؤتمر .

 1029المدرس بقسم الباطنة العامة بالكلية إلى فرانكفورت بألمانيا لحضور مؤتمر السكر / هيثم رضا صدقي بدر دـــ 8
 بول بالمؤتمر .على نفقخ الجامعة حيث يوجد لسيادتخ بحث مق 1029نوفمبر  10حتى  19في الفترة من 

لحضور مؤتمر الجمعية  المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية إلى مدينة مسقط بعمانحسن زللو  سليمان/ دـــ 1
الخاصة حيث يوجد لسيادتخ دعوة لحضور خ تعلى نفق 1029ديسمبر  2حتى  1( في الفترة من  sicot الدولية لجراحة العظام )

 .المؤتمر

 المدرس المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية إلى مدينة ليبزيغ بألمانيامد عبد الحليم زناتي / فؤاد محدـــ 92
على  1010يناير  11حتى  11لحضور المؤتمر السابع للجمعية األوروبية لتكنولوجيا مناظير المسالك البولية في الفترة من 

 نفقتخ الخاصة حيث يوجد لسيادتخ دعوة لحضور المؤتمر.
بقسم أمراض الباطنة العامة بالكلية إلى مدريد بأسبانيا لحضور مؤتمر االتحاد  أستاذ/ محمود عبد العزيز قورة دـــ أ.99

 على نفقتخ الخاصة حيث يوجد لسيادتخ دعوة لحضور المؤتمر . 1029أكتوبر  9حتى  2العالمي للكلي في الفترة من 
 عد بقسم األمراض الصدرية والتدرنأستاذ مسا / سامي سيد أحمد الدحدوح دـــ 90

   أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن / جيهان علي عبد العال د       
على نفقتهم الخاصة  1029نوفمبر  22حتى  9بالكلية إلى الصين لحضور المؤتمر الدولي للجهاز الهضمي في الفترة من 

 حيث يوجد لكل منهما دعوة لحضور المؤتمر.
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  67/2/9/9102 الموضوع رقم

 المـدرس/ محمد نبيل محمـود دقبول االعتذار المقدم من الموافقة علي  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 المتميز لجمعيات جراحة المخ بقسم جراحة المخ واألعصاب بالكلية عن سفره إلى بكين بالصين لحضور المؤتمر العالمي 

 على نفقخ الجامعة لظروف خاصة . 1029سبتمبر  21حتى  9واألعصاب في الفترة من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  63/2/9/9102 الموضوع رقم

ال الثقافة والتعليم بين جمهورية مشروع البرنامج التنفيذي في مج ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـــ 07
 .  1029/1010مصر العربية وجمهورية ايطاليا لألعوام 

 : ـرارـالقــ

:  أعباء ماليةأي  الكليةالبنود التالية وبدون تحمل ( بمشروع البرنامج التنفيذي المشار إليخ مع اقتراح 1(و)2المادة )على  الموافقة
 .. ويرفع للجامعة

 . ) هيئة تدريس ـــ هيئة معاونة ( لعلميةتبادل الزيارات اـ 2
 . إجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركةـ 1
 تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بين البلدين .ـ 1
 . إعداد برامج لزيارات المستشفيات الجامعية بين البلدينـ 1
 . تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدينـ 1
 . لبحوث العلميةتبادل المجالت والدوريات واـ 2
 . اإلطالع علي أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتينـ 8

  64/2/9/9102 الموضوع رقم

فتح قناة علمية وسفر عضو هيئة معاونة مرشح علي بعثة إشراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  مشترك .

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةة العلمية والسفر لعضو هيئة معاونة لكل من.فتح القناعلى  الموافقة
والمشرف  أستاذ جراحة المسالك البولية وعميد الكلية فتح قناة علمية مشتركة بين أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين ــ2 

مرشح لبعثة إشراف عبد الباري المدرس المساعد بالقسم وال / مصطفي فتحي بالطبيبالرئيسي علي رسالة الدكتوراه الخاصة 
... وسفر  المشرف األجنبي د/ حازم المنسي أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية جامعة شمال أنتاريو بكنداوبين  مشترك

 أو من تاريخ السفر . 1010الطبيب المذكور لتنفيذ العام األول من البعثة بكندا اعتبارا من أول يناير 
والمشرف الرئيسي علي أستاذ جراحة المسالك البولية  سلطان محمد سلطان/ فتح قناة علمية مشتركة بين أ.دــ 1 

وبين  والمرشح لبعثة إشراف مشتركأحمد سمير إبراهيم غنيمي المدرس المساعد بالقسم /  بالطبيبرسالة الدكتوراه الخاصة 
... وسفر الطبيب المذكور لتنفيذ  ترابريستول بانجلأستاذ جراحة المسالك البولية جامعة  ماركوس دريكد/ أ.المشرف األجنبي 

 أو من تاريخ السفر . 1010العام األول من البعثة بانجلترا اعتبارا من أول يناير 
  65/2/9/9102 الموضوع رقم

ية التعاون بين المستشفيات الجامعية بجامعة المنوف التفاقيةتعيين منسق  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 والمستشفيات الجامعية البوروندية .

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةتعيين د/ محمد مرزوق عبد المقصود أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية .على  الموافقة
 

 :  سادسا: موضوعات البحوث العلمية 
  66/2/9/9102 الموضوع رقم
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مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنث أ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــو مـذكرة 
بروتوكـول  5بروتوكـول ماجسـتير وأوصـت اللجنـة بتعـديل  42تمت الموافقة على بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقـيم 

 ماجستير ودكتوراه .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 67/2/9/1029 الموضوع رقم

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم   م
 2 أستاذ مساعد الباثولوجيا شرين فؤاد طخ يونسد/  2
 1 أستاذ مساعد التشريح وائل بدر الخوليد/  1
 2 مدرس األشعة التشخيصية دينا ممدوح سراجد/  1
 1 مدرس الميكروبيولوجيا أسماء محمد البرلسيد/  1
 1 مدرس الميكروبيولوجيا إيمان حسني محمد سالمد/  1
 6 مدرس الباطنة العامة عماد محمد محمد الشبينيد/  6
 2 مدرس امة وطب المجتمعالصحة الع شيماء يحيي عبد الرؤوف  د/  2
 1 أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع إيمان عبد العظيم سالمد/  8
 2 مدرس الباثولوجي رانيا عبد هللا حسنيند/  9
 6 أستاذ مساعد جراحة العظام محمد عبد هللا الصاوي حبيبد/  20
 2 متفرغ أستاذ عالج األورام والطب النووي أ.د/ طارق عبد المنعم هاشم 22

 : ـرارـلقــا

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 68/2/9/1029الموضوع رقم 

 مدرس بقسم أمراض الموافقة على ترشيح د/ عماد محمد الشبيني  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 للحصول علي مكافأة النشر العلمي الدولي المتميز . الباطنة العامة

 : رارــالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 69/2/9/1029الموضوع رقم 

بقسم أمراض الباطنة  أستاذ متفرغالطلب المقدم من أ.د/ نبيل الكفراوي  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 ( . LOWـــــ  GLUعلي إجراء بعض التعديالت علي الدراسة الخاصة بسيادته بعنوان ) العامة

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 سابعا : موضوعات الدراسات العليا :
 70/2/9/1029الموضوع رقم 

تخصصـات دبلوم وماجسـتير ( 92لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 الجراحة العامةماجستير    مصطفى كمال عالمـ ط/ 2
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  جهاد عبد الحميد فرج نور الدين ـ ط/ 1
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 72/2/9/1029الموضوع رقم 

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 10لعـدد )يقـاف القيـد الموافقـة علـى إ ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من      التخدير والعناية المركزةدكتوراه      / أسالم محمد محمد شتلةــ ط9
 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة شيماء سامي جويدة/ ــ ط0
 رعاية طفل   2/20/1029لمدة عام من  األشعة التشخيصيةماجستير  / ماجدة سمير عيد الستارــ ط3
 بأثر رجعي   2/1/1028لمدة عام من   جراحة العظامماجستير  / احمد محمد نجيب سعيدــ ط4
 الستكمال الدراسة   2/20/1021لمدة عام من   جراحة العظامماجستير  اء محمد عبد العزيز/ اسمــ ط5
 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير  / فاطمة الزهراء صالح سعيدــ ط6
 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير  / سمر مختار السيد نصارــ ط7
 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من  الباثولوجيا اإلكلينيكيةدبلوم  / عالء محمد محمد احمدــ ط8
 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من   طب وجراحة العيندبلوم  / امانى عبد الستار محمد ــ ط1
 لظروف خاصة   2/1/1022لمدة عام من  لنساءالتوليد وأمراض ادبلوم  / امل حسني حسن حسين ــ ط92        

 بأثر رجعي   2/1/1021لمدة عام من   طب االطفالدبلوم   / عرفة علم الدين ــ ط99
 بأثر رجعي   2/1/1022لمدة عام من  طب االطفالدبلوم   / عبد هللا عبد هللا عبد اللطيف ــ ط90
 رعاية طفل   2/20/1029لمدة عام من  طب االسرةدبلوم   / غادة المغاوري محمد زهران ــ ط93
 لظروف خاصة   2/20/1029لمدة عام من  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   / امنية محمد إبراهيمــ ط94
 لظروف خاصة 2/1/1029لمدة عام من  االمراض العصبية والطب النفسيدكتوراه  / اسماء صالح فتح هللاــ ط95
 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  طب االطفالبلوم د / اماني جمال محمود طه ــ ط96
 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  طب االطفالدبلوم    / حنان أحمد عبد السالم ــ ط97
 بأثر رجعي 2/20/1028لمدة عام من  ماجستير االنف واالذن والحنجرة / إيناس محمد السيد الفخرانيــ ط98
 لظروف خاصة 2/20/1028ماجستير األمراض الصدرية والتدرن لمدة عام من سود / أسامه وديع رمضان األــ ط91
 بأثر رجعي 2/1/1028لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة       / أحمد عبد المجيد حمزةــ ط02
 بأثر رجعي 2/20/1028ماجستير األنف واألذن والحنجرة لمدة عام من / إيناس محمد السيد الفخراني ــ ط09
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 لظروف خاصة 2/1/1029لمدة عام من        دبلوم طب األطفال/ حنان أحمد عبد السالم فليفل ــ ط00
 لظروف خاصة 2/1/1029لمدة عام من       دبلوم طب األطفال/ أماني جمال محمود طه ــ ط03
 لظروف خاصة 2/1/1029دكتوراه األمراض العصبية والطب النفسي لمدة عام من / أسماء صالح فتح هللا ــ ط04
 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من    ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية / أمنية محمد إبراهيم رضوان ط ـــ05
 رعاية الطفل 2/20/1029لمدة عام من     دبلوم طب األسرة/ غادة المغاوري محمد زهران  ط ـــ06
 بأثر رجعي 2/1/1022لمدة عام من   ال دبلوم طب األطف/ عبد هللا عبد هللا عبد اللطيف ط ــــ07
 بأثر رجعي 2/1/1021لمدة عام من   الدبلوم طب األطف  / عرفة علم الدين سالم ط ـــ08
 لظروف خاصة 2/20/1028لمدة عامين من  دكتوراه التشريح واألجنة / بسمة سعيد علي عبد اللطيفط ـــ01
 لظروف خاصة 2/1/1029العين لمدة عامين من  دكتوراه طب وجراحة / دعاء محمد جودة منصورط ـــ32

 71/2/9/1029الموضوع رقم 

 طـب وجراحـة العـيندرجـة ماجسـتير إيقـاف القيـد قطـع الموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 وذلك لدخول امتحان الجزء األول .نهال شحات علي الصعيدي للطبيبة/ 

 : ـرارـالقــ

 وافقة .... ويرفع للجامعةالم
 73/2/9/1029الموضوع رقم 

 ( درجة ماجستير تخصصات مختلفة .2لعدد )القيد نقل الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليالقيد  نقل الموافقة على
 من طب المنوفية إلى كلية طب األزهر بنات  جراحة العظام   بد المنعممحمد عبد هللا ع ـ ط/9
 من كلية طب المنوفية إلى كلية طب المنيا     لتوليد وأمراض النساء ا  محمد عبد البديع عبد العليم ـ ط/0
 امن كلية طب المنوفية إلى كلية طب المني     التوليد وأمراض النساء  حسن حمدي حسن إبراهيم ـ ط/3
 من كلية طب المنوفية إلى كلية طب بنها     الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  عبير عبد البر السيد على ـ ط/4
 من كلية طب المنوفية إلى كلية طب األزهر بنات    جراحة العظام  محمد عبد هللا عبد المنعم الباجوري ـ ط/5
 ن كلية طب المنوفية إلى كلية طب األزهر بناتم     جراحة العظام    عمرو فتحي حسين امام ـ ط/6
 من كلية طب عين شمس إلى كلية طب المنوفية  الباطنة العامة    محمد السيد وهبة نعيم ـ ط/7

 74/2/9/1029الموضوع رقم 

ودكتــوراه  ســتيرماجدبلــوم و ( درجـة 1لعــدد )الموافقــة علــى إلغــاء القيــد  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة إلغاء القيد لهمالموافقة على 
 لظروف خاصة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةدبلوم   مروة مصطفى السيد الغرابليـ ط/ 9
 لتجاوز مدة الدراسة  ــــالماجستير طب االطفـــــــــــــــــــــــــــــ  عمرو عصام عثمان عيسىـ ط/ 0
 لتجاوز مدة الدراسة  ماجستير طب االطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال  نجالء احمد السيد العدوي ـ ط/ 3
 لتجاوز المدة القانونية       دكتوراه التخدير والعناية المركزة     نادر علي عباس محمدـ ط/ 4
 لم يتقدم لدخول امتحان      الباطنة العامةاض ماجستير أمر     ريم عادل جميلـ ط/ 5

 75/2/9/1029الموضوع رقم 

ودكتـوراه ( درجـة ماجسـتير 1لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 . ات مختلفةتخصص

  :ـرارـالقــ

   لنحو التالي.. ويرفع للجامعةلهم على ا تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
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  أمراض الباطنة العامةماجستير   محمود أحمد بنداريمحمد  ـ ط/9
 بالكلية  . مدرس بقسم الباطنة العامةد/ هبة السيد قاسم بإضافة 

  دكتوراه الجراحة العامة   محمد محمد دهين ـ ط/0
  أستاذ  بقسم الجراحة العامة وجراحة األطفال بالكلية ) بناء علي طلبخ (   برفع اسم أ.د/ تامر علي سلطان 

ضافة     د/ محمد حامد عبد الستار     مدرس بقسم الجراحة العامة بالكلية  .  وا 
 76/2/9/1029الموضوع رقم 

للطبيبــة/ ســمية عبــد  جســتيرمارســالة تعــديل موضـوع الموافقــة علــى  ــ بشــأنمـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   (تعديال غير جوهريا) الهادي علي عبد الرحمن ماجستير الهستولوجيا 

التغيرات الهستولوجية للبنكرياس فى اناث الجرذان البيضاء البالغة المعالجة بعقار االورليستات والدور الوقائي  :موضوع الرسالة 
 .المشرف(المحتمل ل بيتا ـــ كاروتين ) ذلك بناء علي طلب 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 77/2/9/1029الموضوع رقم 

( رســالة 16لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 
 
 ماجستير جراحة العظام    محمد السيد الخولي ـ ط/9

  اللجنة :
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامقسم ورئيس أستاذ     عيد عبد الستارطاهر ـ أ.د/ 

 اإلسكندريـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  مساعد جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ     محمد جمال مرسيد/   ـ 
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ      عمرو عيد درويشد/   ـ 
 ماجستير جراحة العظام    يد نصر خضرتامر ع ـ ط/0

  اللجنة :
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ متفرغ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ     بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــاممساعد جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــأستاذ      أحمد إبراهيم زايدهد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  مساعد بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ     محمد عبد المنعم قلقيلةد/   ـ 
 ماجستير جراحة العظام   مصطفي محمد عادل عفارة ـ ط/3

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ      السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيبكلية الطب جامعة  مساعد جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ      بهاء زكريا حسند/   ـ 
 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ     السيد عبد الحليم عبد هللاـ أ.د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  هاجر عبد الشافي عبد الفتاح يوسف ـ ط/4
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم التوليد وأمراض النساءأستاذ     أيمن عبد القادر شبانةأ.د/  ـ
 ةمساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـــأستاذ     عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 ةمساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـــأستاذ     محمد عبد هللا رزقد/   ـ 
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 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم التوليد وأمراض النساءأستاذ     عصمت حمدي أبو زيدـ أ.د/ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير جراحة العظام   سعيد كشك أحمد محمد نجيب ـ ط/5
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ      أيمن محمد عبيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــاممساعد جراحة العظــــــــــــــأستاذ     عادل إبراهيم الصعيديد/   ـ 
 عين شمـــــــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ     إبراهيم مصطفي الجنزوريـ أ.د/ 

 الجراحة العامة ماجستير    أحمد إبراهيم محمد الجرزة ـ ط/6
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم الجراحــــــــــــة العامــــــــــــــــــــةأستاذ     شوقي شاكر محمد جادـ أ.د/ 
 ةـــــــــية الطب جامعة المنوفيــــبكل بقسم جراحــــــــــــة التجميل والحروقأستاذ    طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 عين شمسبكلية الطب جامعة  ـــــــة التجميل والحروقـــبقسم جراحأستاذ     أحمــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــدويـ أ.د/ 

 ةـــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة بقسم الجراحــــــــــــة العامـــــــ مساعد أستاذ    هادي صالح أبو عاشورد/   ـ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير جراحة العظام   أحمد مصطفي عبد العزيز إمام ـ ط/7
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــيــــبكلية الطب جامعة المنوف بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ      أيمن محمد عبيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  مساعد جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ     عادل إبراهيم الصعيديد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ــــــــــــامبقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــأستاذ     عماد الدين عصمت عليـ أ.د/ 

 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    أسماء عيد محمود محمد ـ ط/8
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ ورئيس قسم الميكروبيولوجيأستاذ      مبروك محمد غنيمـ أ.د/ 
 ةبمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــ ورئيس قسم الميكروبيولوجيأستاذ     عزة محمد عبد العزيزـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم الميكــــــــــــــــــــــــــروبيولوجيأستاذ    أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلدـ أ.د/ 
 ةبمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــ بقسم الميكـــــــــــــــــــــــــــــروبيولوجيأستاذ     توفيق محمد عبد المطلبـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين     مني كامل جابر ـ ط/1

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم طب وجراحة العينأستاذ     مد كامل السبكيهدي محـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم طب وجراحة العينأستاذ     خاتم محمد جاد مرعيـ أ.د/ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم طب وجراحة العينأستاذ     رباب محمد السحت/ د  ـ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  سارة صبحي عبد الستار عبد الفتاح ـ ط/92

  اللجنة :
 ةأمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــ مساعد بقسمأستاذ     ياسين صالح ياسين محمدد/   ـ 
 ةبقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ     محمد عبد الرؤوف قرنيد/ أ.ـ 
 ةجامعـــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنة العامة بمعهد الكبد القومي أستاذ     نبيل عبد الحميد عمر غنيمد/ أ.ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين   أحمد سامي مصطفي عثمان ـ ط/99
  اللجنة :
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم طب وجراحة العينأستاذ     هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم طب وجراحة العينأستاذ     مجدي صالح موسيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم طب وجراحة العينأستاذ     خالد الغنيمي سيد أحمدـ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هبه طلعت محمد الرخاوي ـ ط/90

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم التوليد وأمراض النساءأستاذ     سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ النساءبقسم التوليد وأمراض أستاذ     شريف محمد صالح الدينـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم التوليد وأمراض النساءأستاذ     عصمت حمدي أبو زيدـ أ.د/ 
 طب األطفالماجستير     محمد محمد صبحي زايد ـ ط/93

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ الـطب األطفـــــــــقسم ورئيس أستاذ      أحمد أنور خطابأ.د/  ـ

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ      غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ     أحمد عبد الباسط أبو العزـ أ.د/ 
 دكتوراه الباثولوجي   أميرة عبد هللا محمود فوده ـ ط/94

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ ورئيس قسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــاأستاذ     عبد الواحدمشيرة محمد ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــاأستاذ     نانسي يوسف أسعدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــاأستاذ     هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةة ـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع ـــــــــــابقسم الباثولوجيــــــــــأستاذ     نعيمة عبد المنعم مرعيـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 دكتوراه األشعة التشخيصية   والء عبد العزيز البهنسي صقر ـ ط/95

  اللجنة :
 ةــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ ورئيس قسم األشعة التشخيصيةأستاذ     بسمة عبد المنعم دسوقيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع بقسم األشعة التشخيصيةأستاذ     زينب عبد العزيز عليـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــــــــــــــكلية الطب جامعب بقسم األشعة التشخيصيةأستاذ     مدحت محمد رفعتـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  سعيد عبد الكريم عبد المجيد يوسف ـ ط/96

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبقسم القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيـــأستاذ      أشرف أحمد رضاـ أ.د/ 
 ةبقسم القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    أحمد محمد عبد العزيز عمارةـ أ.د/ 
 ــــــــسبقسم القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمــــــــــأستاذ      نبيل محمود فرجـ أ.د/ 
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   إيناس محمد السيد الفخراني ـ ط/97

  اللجنة :
 ةبقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ     ياسر عبد الوهاب خليلـ أ.د/ 

 ةاألنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيـمساعد بقسم أستاذ     أحمد عبد الحليم محمدد/   ـ 
 بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ      عالء إبراهيم الفقيـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد عبد المجيد حمزة خطاب ـ ط/98

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ الجراحــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــةبقسم أستاذ     لسباعيالفت عيسي اـ أ.د/ 
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 ةمساعد بقسم الجراحــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ     محمد صبري عمارد/   ـ 
 ةبقسم الجراحــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ     ء عبد العظيم السيسيعالـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم الجراحــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة بنهـــــــأستاذ      نبيل محمد شديدـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    أحمد عبد هللا أحمد فؤاد ـ ط/91

  اللجنة :
 ةـمساعد األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــأستاذ     سامي سيد أحمد الدحدوحـ د/ 
 ةمساعد األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــأستاذ     محمود موسي الحبشيـ د/ 
 مساعد األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة الزقازيـــــــقأستاذ     محمد محرز نجيب عبدهـ د/ 
 المناعة ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية و     نها جالل علي عطية ـ ط/02

  اللجنة :
 ةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ      وفاء أحمد زهراند/ أ.ـ 
 ةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ مدرس    أسماء محمد البرلسيد/   ـ 
 متفرغ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة طنطاأستاذ     زمزمعفاف سيد أحمد د/ أ.ـ 
 ةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ      عزة زغلول لبيبد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 
 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة    أسماء فوزي حداد الطواجني ـ ط/09
  اللجنة :

 ةبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ     عمر عبد العليم عمرد/ أ.ـ 
 ةمساعد بقسم التخديروالعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ      أماني سعيد عمارد/   ـ 
 ةمساعدالتخديروالعناية المركزة بمعهدالكبد القومي جامعة المنوفيــــأستاذ    إيمان سيد إبراهيم أحمدد/   ـ 

 ماجستير طب األسرة   بسمة إبراهيم محمد مرسي ـ ط/00
  اللجنة :

 ةجامعة المنوفيـــــــــــــــــــ متفرغ بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطبأستاذ     تغريد محمد فرحاتد/ أ.ـ 
 ةورئيس قسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ    هالة محمد المصيلحي شاهيند/ أ.ـ 
 ـة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم الصحة العامــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ     صافي ناز السعيد شلبيد/ أ.ـ 
 ةمساعد بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــأستاذ     نورا عبد الهادي خليلد/   ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال     محمد مصطفيعبد هللا ـ ط/03

  اللجنة :
 ةبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ      فهيمة محمد حساند/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــبقسم طب األطفـــــــــــأستاذ     فادي محمد حسين الجنديد/ أ.ـ 
 بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ    عبد الحميد صالح الهمشريد/ أ.ـ 

 ماجستير طب األطفال   رباب محمد أمين شعبان ـ ط/04
  اللجنة :

 ةقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــورئيس أستاذ      أحمد أنور خطابد/ أ.ـ 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــأستاذ      فهيمة محمد حساند/ أ.ـ 
 ةــــــجامعة المنوفي بمعهد الكبد القوميمساعد بقسم طب األطفــال أستاذ     أليف عبد الحكيم عالمد/   ـ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النقسي   محمد عباس توفيق عطية ـ ط/05
  اللجنة :

 ةـــــــــــــلمنوفياطب بورئيس قسم األمراض العصبية والطب النفسي أستاذ      رشا علي القبانيد/ أ.ـ 
 ةبقسم األمراض العصبية والطب النفسي بكلية الطب بالمنوفيـــــــــــــأستاذ     أسامة ياسين منصورد/ أ.ـ 
 ةالطب النفسي بكلية الطب بالمنوفيـــــــــــــبقسم األمراض العصبية و أستاذ     أكثم إسماعيل اإلمامد/ أ.ـ 
 األمراض العصبية والطب النفسي بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــاأستاذ     إيهاب شوقي محمدد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال    شيماء فتحي نبوي داود ـ ط/06

  اللجنة :
 ةبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ     ر سيد أبو العالسهيد/ أ.ـ 
 ةـــــمساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــأستاذ     نجالء فتحي برسيمد/   ـ 
 ةبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــأستاذ      مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 األزهـــــــر بنينبكلية الطب جامعة ورئيس قسم طب األطفــــــــــــــــــــال أستاذ      علي عافيـــــــــــــــــــــــــــــــــةد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 
 

 78/2/9/1029الموضوع رقم 

رسـالة ( 3لعـدد )تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة إعادة الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .الماجستير طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة.. لهم على النحو التالي إعادة التشكيل فقة علىالموا
 ماجستير طب األطفال  ـــ ط/ محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظ9

 بكلية الطب جامعة المنوفية  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم      علي محمد الشافعيـــ أ.د/ 
 ــال بكلية الطب جامعة المنوفية تاذ مساعد بقسم طب األطفـــأس      ـــ   د/ محمود الحاوي

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهر      ـــ أ.د/ محمود طاهر الموجي
 ماجستير طب األطفال    ـــ ط/ مني عادل النحراوي0

 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      ـــ أ.د/ علي محمد الشافعي
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية       ـــ   د/ محمود الحاوي

 ــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزهر أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــ     ـــ أ.د/ محمود طاهر الموجي
 
 ماجستير طب األطفال   ـــ ط/ سالي سعد محمود الضبع3

 أستاذ ورئيس قسم طب األطفـــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية       ـــ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــمعة المنوفيأستاذ بقسم طب األطفــــــــال بكلية الطب جا      ـــ أ.د/ غادة محمد المشد

   طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال بكلية الطب جامعة ـــأستاذ بقسم طب األطفـ     أحمد عبد الباسط أبو العزـــ أ.د/ 
 ة المنوفيــةال بكلية الطب جامعأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــ     ـــ   د/ سامح عبد هللا عبد النبي

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 79/2/9/1029الموضوع رقم 
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 ( طالــب وطالبــة12) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي الموافقة على تسجيل موضوع 
 ماجستير طب االطفال   احمد سعيد محمود هويدي ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضوع
 دراسة دور تنقية البالزما مقابل الجلوبيولين المناعي الوريدي في عالج االطفال المصابين بمتالزمة جوليان بارية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب االطفال  قسماذ مساعد بأست   سامح عبد هللا عبد النبيد/ ـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب االطفال  قسماذ مساعد بأست   نجوان يسري صالحـ   د/ 

 ماجستير طب االطفال    مي يسري عبد الحافظ ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 تقييم االحماض العضوية في بول حديثي الوالدة المصابين بنزيف داخل البطين المخي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب االطفال  قسمد باذ مساعأست   سامح عبد هللا عبد النبيـ  د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب االطفـــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   نهى محمد عاشور جبريلـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبمعهد الكبد القومي  الكيمياء الحيوية قسممدرس ب    مروة لطفي هاللـ   د/ 

 
 ماجستير جراحة العظام   محمد سعيد قطب الشنديدي ط/ـــ 3

 :  سالةالر  موضوع
 تقييم نتائج عالج كسر بارتون الراحي بأستخدام شريحة امامية ذاتية الغلق

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  جراحة العظام قسماذ مساعد بأست   عادل إبراهيم الصعيديـ  د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  جراحة العظام قسممدرس ب    اد بدوي بدويعمـ   د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها    أنس عاطف ابو عمر ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

مان التخثر ببالزما االرجون في عالج النزيف الشرجي الناتج عن التهابات المستقيم النازفة بسبب العالج دراسة فاعلية وا
 االشعاعي

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب المناطق الحارة وصحتها قسماذ بأست   ايمن محمد اللحلحـ  أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  عالج االورام والطب النووى قسماذ بأست   لفتوح شحاتةمحمد ابو اـ  أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب المناطق الحارة وصحتها قسممدرس ب    ايمن أحمد صقرـ   د/ 
 ماجستير التخدير والرعاية المركزة   علي فراجسارة عبد المعطي  ط/ـــ 5

 :  الرسالة موضوع
تقيم التخدير المسترشد بالموجات فوق الصوتية للعصب الحرقفي االربي والعصب الحرقفي الخثلي مقارنة بالتخدير المسترشد 

 ربيبالموجات فوق الصوتية للعضلة المستعرضة البطنية كمسكن لاللم في جراحات إصالح الفتاق اال
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  التخدير والرعاية المركزة قسماذ بأست    غادة علي حسنـ  أ.د/ 
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 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  التخدير والرعاية المركزة قسماذ مساعد بأست   صفاء محمد هاللـ    د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  التخدير والرعاية المركزة قسممدرس ب   أماني عبي سلطانـ    د/ 

 ماجستير طب االسرة   شيماء محمد كمال عبد الرحمن ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع
 بدني بين طالب المدارس الثانوية بمدينة قويسنا ، محافظة المنوفية ، مصرالنشاط ال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب االسرة قسم اذ ورئيسأست  هالة محمد المصيلحي شاهينـ  أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب االسرة قسممدرس ب   أية مصطفى على بركاتـ    د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    شيماء محمود يوسف ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 ة الكظرية للجنين بالسونار في حاالت الوالدة المبكرة والتامةحجم الغد
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب بقسم اذأست   محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاء بكلية الطب بقسم مدرس   هبة ماجد أبو شاديـ   د/ 
 ـــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امعةـــــــــــــــــــــــــــــج االشعة التشخيصية بكلية الطب بقسم مدرس   شيماء عبد الحميد حسانينـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    مريم علي عبد الوهاب ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

 انتشار االهتمامات الجنسية الشاذة بين البالغين في مصر
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــ جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم اذأست   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ماجستير الباثولوجيا االكلينيكية  هبة منصور محمود ابوزيد   ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 في مرض نقة الصفائح الدموية المناعي عامل تنشيط الخلية )ب(
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  االكلينيكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   خالد عبد المؤمن خليفةـ   أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  االكلينيكية الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسممدرس    ريم محسن الخوليـ     د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب االطفال  بقسماستاذ مساعد    محمود احمد الحاويد/  ـ    

 ماجستير امراض القلب واألوعية الدموية  اسماء السيد سليمان البلتاجي   ط/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع

 بؤية لوظائف الكلى في مرضى القصور الحاد للشرايين التاجيةالقيمة التن
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية امراض بقسماذ أست    وليد عبده إبراهيمـ    د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ويةالقلب واألوعية الدم امراض بقسممدرس    محمد يحيي عبد الخالقـ    د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين     نهلة سعد محمد السيد ط/ـــ 99
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التنبؤية لوظائف الكلى في مرضى القصور الحاد للشرايين التاجية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  ب وجراحة العينط بقسماذ أست   خالد الغنيمي سيد أحمدـ    أ.د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسماذ مساعد أست   اسماء محمد إبراهيمـ      د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  ياسمين مهدي محمد أمين   ط/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

قياس سمك الخلية العقدية بمركز االبصار لفحة اعتالل هيدروكسي الكلوركين الشبكي المبكر في مرضى التهاب المفاصل 
 الروماتيدي باستخدام الماسح الضوئي المقطعي للشبكية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسماذ أست   طفى كمال نصارمصـ    أ.د/ 

 نوفيـــــــــــــــــــــــةالم امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسماذ مساعد أست   اسماء محمد إبراهيمـ      د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  كريم فتحي مصطفى شحاتة   ط/ـــ 93
 :  الرسالة موضوع

 تأثير عقار أزيثروميسين الموضعي مقارنة بتأثير عقار الدوكسيسيكلين عن طريق الفم في عالج اختالل الغدد الميبومية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسممساعد اذ أست   معتز فايز الصاويـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسماذ مساعد أست    عادل جالل زكيـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  رخيسي  منى حسن توفيق الخ ط/ـــ 94
 :  الرسالة موضوع

 مدى مساهمة العدسة المزروعة داخل العين في االستجماتيزم الكلي بعد جراحة ازالة المياة البيضاء
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــ امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسماذ أست   مصطفى كمال نصارـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  طب وجراحة العين بقسم مدرس   محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 ير طب األطفالماجست  فاطمة عبد المحسن عبد المجيد ط/ـــ 95
 :  الرسالة موضوع

 بالسائل النخاعي كعالمة باألطفال المصابين بااللتهاب السحائي الجرثومي والعقيم الحادين 8انترلوكين ــــ 
 المشرفون : 

 لمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةا جامعةبقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب اذ مساعد أست    محمد سعيد المكاويد/ ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب مدرس بقسم    علياء عهدي عبد العزيزـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  االكلينيكية وجيــــــــــــاالباثولمدرس بقسم      ثريا احمد عمرـ د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة    احمد محمد أنور سالم ط/ـــ 96
 :  الرسالة موضوع

 الدم االوليبيتاتريس بروتين كعالمة لحدوث خلل بوظائف الكلى فى مرضى إرتفاع ضغط 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة أمراض الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب بقسم اذأست   حسن عبد الهادى احمدـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة ة الطبأمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــة بكلي مساعد بقسم اذأست   ياسين صالح ياسينـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  االكلينيكية الباثولوجيــــــــــــاأستاذ بقسم     سهام أحمد خضيرـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة ــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة بكلية الطبأمراض الباطنـــــــــــ بقسم مدرس    هبخ السيد قاسمـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   أحمد سعيد الشافعي كشك ط/ـــ 97

 :  الرسالة موضوع
 عوامل الخطر لنسبة الوفيات في وحدات العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة بمركز تال
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم اذأست    غادة محمد المشد ـ أ.د/
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أميرة عبد الجواد عبد الفتاح طبل ط/ـــ 98

 :  لرسالةا موضوع
 تأثير وسائل منع الحمل علي الوظيفة الجنسية لألنثي

 المشرفون : 
 ـــــــــــــةــــــــــــــــالمنوفيـــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بقسم اذأست   سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــجام التوليد وأمراض النساء بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   نعبد الحميد عصام شاهيـ   د/ 
 ـــــةالمنوفيـــــــــــــــ ةعــــــــــــــــجام التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب بقسم مدرس   داليا إبراهيم محمد مرسيـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال    مني ياقوت عبد الشهيد ط/ـــ 91

 :  الرسالة موضوع
 قياسات الجزاء وجوه االطفال لسن ماقبل المدرسة

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم اذأست    مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم اذأست   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   ة عبد العزيز أحمد عثمانروض ط/ـــ 02

 :  الرسالة موضوع
 العالقة بين حدة اإلبصار ومقاييس طبقات الشبكية في مرضي السكري مع وبدون ارتشاح مقولة العين

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب وجراحة العينب ط بقسممساعد  اذأست    سامح سعد مندورـ د/ 
 ـةـــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب وجراحة العين طب  بقسم مدرس     مروة علي زكيـ د/ 
 ماجستير طب األسرة    منال حمدي محمد الصياد ط/ـــ 09

 :  الرسالة موضوع
 دراسة وبائية لقرحة القدم السكري بين المرضي المترددين علي عيادة الجراحة الخارجية ومستشفي جامعة المنوفية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــ ةـــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب األسرةب ـــــــــــــــــــــط ورئيس قسم اذأست  هالة محمد المصيلحي شاهيند/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب مساعد جراحة األوعية الدموية اذأست   يحيي محمد الخطيبـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب طـــــــــــــــــــــب األسرةمساعد بقسم  اذأست   نورا عبد الهادي خليلـ   د/ 
 ــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــجامع طـــــــــــــــــــــب األســـــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطببقسم  مدرس   آيخ مصطفي علي بركاتـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    رضا كمال شاهين ط/ـــ 00

 :  الرسالة موضوع
 الشريط الالصق مقابل الخياطة تحت الجلد في غلق الجلد أثناء الوالدة القيصرية

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بقسم اذأست   أحمد نبيل عبد الحميدـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بقسم اذأست    طارق محمد سيدـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بقسم مدرس   لنصرإبراهيم سيف اـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   أحمد محمد كمال زههير ط/ـــ 03

 :  الرسالة موضوع
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مشترك مع الحقن بمادة التراي امسينولون تحت غشاء التينون علي دراسة تأثير حقن الجسم الزجاجي بمادة األفليبيريسبت ال
 ارتشاح الماقولة
 المشرفون : 

 ـــــــةالمنوفيــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم طب وجراحة العين  اذأست   خالد الغنيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم طب وجراحة العين  اذأست   فريد وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـ د/ 
 ماجستير طب األطفال    عمرو نشأت إسماعيل  ط/ـــ 04

  : الرسالة موضوع
 مستوي األجسام المضادة من نوع إم في المصل عند األطفال المصابين بمرض خمج الدم

 المشرفون : 
 ـــــــــــةالمنوفيــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطببقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  اذأست   محمد سعيد المكاويـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطببقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  مدرس   علياء عهدي عبد العزيزـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   حسناء فتحي حسن غريب ط/ـــ 05

 :  لةالرسا موضوع
 في الدم عند األطفال حديثي الوالدة 1و8تأثير الديكساميثازون في الفترة المحيطة بالوالدة عن التعبير عن الخاليا س يدي 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــال  اذأست    محمد أحمد الحاويـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــال  اذأست   دينا عبد الرازق ميدانـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكليــــــــــــــــــة الطبـــــــــــال بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــ مدرس    نهي محمد عاشورـ د/ 
 ــــــــةالمنوفيـــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكليــــــــــــــــــة الطببقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  مدرس   ريهام صالح الزيات ـ د/ 
 ماجستير طب األطفال   محمود لبيب شحاته هيكل ط/ـــ 06

 :  الرسالة موضوع
 في الدم عند األطفال حديثي الوالدة 1و8تأثير الديكساميثازون في الفترة المحيطة بالوالدة عن التعبير عن الخاليا س يدي 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبــــــــــــــــــــــال ورئيس قسم طب األطفــ اذأست    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 نوفيـــــــــــــــــــةالم ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكليــــــــــــــــــة الطببقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  مدرس    نهي محمد عاشورـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال    أسماء محمد الجندي ط/ـــ 07

 :  الرسالة موضوع
 دور الرضاعة الطبيعية في تقليل االلم في األطفال حديثي الوالدة أثناء التطعيممات ومقارنتها بمخففات االالم األخري

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم طب األ اذأست   فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكليــــــــــــــــــة الطبل ــابقسم طب األطفمساعد  مدرس   دينا عبد الــــــــــــــــــــــــــــرازقـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   مصطفي كمال فتح هللا عنتر ط/ـــ 08

 :  الرسالة موضوع
 دراسة إزالة المياه البيضاء من العين بواسطة الموجات الفوق صوتية باالستخدام الثنائي للقطرات الموضعية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبقسم طب وجراحة العين ورئيس  اذأست  د الرحمن السباعي سرحانعبد/ أ.ـ 
 ـــــــــــــــةالمنوفيــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم طب وجراحة العين  اذأست   أسماء محمد إبراهيمد/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  هشام محمد محمود عبد الهادي ط/ـــ 01
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 :  الرسالة موضوع
مقارنة بين عملية تجميل النقطة الدمعية باستخدام الطريقة المثلثة ذات الثالث قصات ووضع ثالث غرز منفصلة وبين الطريقة 

 المثلثة ذات الثالث قصات لعالج ضيق النقطة الدمعية السفليةالمعتادة لتجميل النقطة الدمعية باستخدام الطريقة 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبقسم طب وجراحة العين مساعد ب اذأست    هاني أحمد خيريـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبين مساعد بقسم طب وجراحة الع اذأست    سامح سعد مندورـ د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم طب وجراحة العين  اذأست    عمرو محمود عوارةـ د/ 
 ماجستير جراحة العظام  لمجيدأحمد مجدي عبد الحليم عبد ا ط/ـــ 32

 :  الرسالة موضوع
التدخل الجراحي المحدود في مقابل المنظار الجراحي في رتق القطع الشديد باإلسورة الوترية لمفصل الكتف دراسة مقارنة بشأن 

 عودة المرضي الي العمل
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب ــــــــــــــــــــامورئيس قسم جراحة العظــــــ اذأست   طاهر عبد الستار عيد د/ أ.ـ 
 ـــةالمنوفيــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطبمساعد بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــام  اذأست   ياسر سعد الدين حنوت ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطببقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــام  مدرس    ـ   د/ عمروعبد المرضي قنديل
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أماني ناجي عبد هللا جرجس ط/ـــ 39

 :  الرسالة موضوع
 في مرضي الجذام 22لالنترلوكين ــــ (rs2275913التعدد الجيني )
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامع بكلية الطببقسم األمراض الجلدية والتناسلية  اذأست   عزة جابر عنتر فرج ـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةــــجامع بكلية الطبمساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ذاأست     عزة زغلول لبيبـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   مينا عماد شفيق ديمتري ط/ـــ 30

 :  الرسالة موضوع
االنتريستو والغير معالجين )دراسة ديناميكيات االلتواء للبطين األيسر في فشل عضلة القلب االنقباضي للمرضي المعالجين ب

 بالتتبع الرقطي(
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــجام بكلية الطب القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس  اذأست  والء فريد عبد العزيز موسيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبواألوعية الدموية بقسم أمراض القلب  مدرس   وسام الدين حداد الشافعيـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمود سامي عبد هللا سليم ط/ـــ 33

 :  الرسالة موضوع
 لدي مرضي متالزمة  النسبة بين نيتروجين يوريا الدم والكسر القذفي للبطين األيسر كمؤشر لإلعتالل الكلوي نتيجة الصبغة

 الشريان التاجي الحادة 
 المشرفون : 

 ةـــــالمنوفيـــــــ ةعــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبالقلب واألوعية الدموية أمراض قسم ب اذأست   محمود علي سليمانـ أ.د/ 
 المنوفيـة ةـعجام بكلية الطببقسم أمراض القلب واألوعية الدموية أستاذ مساعد    محمد يحيي عبد الخالقـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم أمراض القلب واألوعية الدموية  مدرس  فاطمة الزهراء عبد المنعم زينـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  عمرو يسري عبد الجواد محمد إمام ط/ـــ 34

 :  الرسالة موضوع
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لتقييم المبكر والمتأخر لوظيفة البطين األيسر باستخدام االجهاد الطولي اإلنقباضي بعد القسطرة التداخلية األولية للشرايين ا
 التاجية دراسة يتصوير التتبع الرقطي

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــعـــــــــــجام بكلية الطببقسم أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   سعيد شلبي منتصر ـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــجام بكلية الطببقسم أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   محمد فهمي النعماني ـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــ ةعجام بكلية الطبمساعد أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   محمود كامل أحمد ـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــعجام بكلية الطبأمراض القلب واألوعية الدموية  استشاري   عبد الرحمن حسن البقيري ـ أ.د/ 
 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   هاجر عبد المجيد ناجي العربي ط/ـــ 35

 :  الرسالة موضوع
 دراسة معدل تأثير العصب الفوق شوكي في مرضي آآلم الكتف الغير مشخصة في المرضي المصريين 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم  اذأست   سمر جابر سليمان ـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبالطبيعي والروماتيزم بقسم الطب  مدرس   داليا صالح سيف ـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم األشعــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــة  مدرس     دينا ممدوح سراجـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام   محمود حسني السيد بسيوني ط/ـــ 36

 :  الرسالة موضوع
 (AO31-A1.3دراسة مقارنة بين مسمار جاما مقابل مسمار الورك الديناميكي لعالج كسور مابين مدوري الفخذ المجموعة )

 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبـــــــة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــ اذأست   هشام محمد الموافي ـ أ.د/ 
 ــــــــــــــةالمنوفيـ ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــام  اذأست     هشام فتحي غنيمـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطببقسم جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــام  مـــــــــــــــــــــــــــدرس     عماد بدوي بدويـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــام  بقسم مـــــــــــــــــــــــــــدرس   عماد عيد العجرودي ـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    عمر صباح طه شرف ط/ـــ 37

 :  الرسالة موضوع
صالح الجزء ال  طرفي من الساقدور السديلة العضلية للعضلة الشظوية القصيرة في جراحات تجميل وا 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطببقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــة  اذأست     شوقي شاكر جادـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعــــــــــــجام بكلية الطبــــــــــــــــــــة التجميل والحروق بقسم جراحـــــــــــــ اذأست     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعــــــــــــجام بكلية الطببقسم جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة التجميل والحروق  اذأست     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   هيم فكري عمارة أحمد إبرا ط/ـــ 38

 :  الرسالة موضوع
دراسة األعراض والعالمات السريرية والمرضية لألورام الخبيثة لتجويف األنف والجيوب األنفية )بأثر رجعي( للمرضي الذين تم 

 عالجهم بمستشفي جامعة المنوفية 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطباألنف واألذن والحنجرة قسم ورئيس  اذستأ    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعــــــــجام بكلية الطبورئيس قسم عالج األورام الطب النووي  اذأست   محمد أبو الفتوح شحاتخـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبمساعد قسم األنف واألذن والحنجرة  اذأست   إبراهيم أحمد عبد الشافي ـ   د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطببقسم األنف واألذن والحنجرة  مدرس   أنور عبد العاطي إبراهيم ـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء      هند علي شبل ط/ـــ 31

 :  الرسالة موضوع
 تأثير عقار الميزوبروستول علي معدل النزيف وفقد الدم أثناء جراحة استئصال ورم ليفي بالرحم

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــامج بكلية الطبمساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست   عالء الدين فتح هللا الحلبي ـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  اذأست     نبيخ إبراهيم الخوليـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطبـــــــــاء بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــ مدرس   هبخ ماجد أبو شادي ـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجام بكلية الطببقسم األشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التشخيصية  مدرس   شيماء عبد الحميد حسنين ـ د/ 
 دكتوراه الفارماكولوجيا اإلكلينيكية   حمد شبل دعاء زغلول م ط/ـــ 42

 :  الرسالة موضوع
دراسة التأثير الوقائي المحتمل علي األنسجة العصبية لعقاري السيتاجلبتين والبيوجليتازون علي الوظائف اإلدراكية في مرض 

 الشلل الرعاش المحدث عن طريق حقن الروتينون في الجرذان
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  اذأست     البطشمها محمد ـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــة  مدرس   عماد الدين متولي الحناوي ـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــة  مدرس   أماني توفيق الفخراني د/  ـ
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبــــــــــــــــــــــا بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ    رحاب منير سمكةـ أ.د/ 
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   علياء عادل محمد الفيشاوي  ط/ـــ 49

 :  الرسالة موضوع
 في مسار القنفذ في سرطان الدم النخاعي الحاد 2-دور الجين جي ال أي 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــة  اذأست   لمؤمن خليفة  خالد عبد اـ أ.د/ 

 اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةأستاذ بقسم طب األورام بمعهد األورام القومي جامعـــــــــــــــــــــة الق    رأفت محمد عبد الفتاحد/ أ.ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامع بكليــــــــــــــــــة الطببقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  مدرس   ريهام صالح الزيات ـ   د/ 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية    أحمد محمد طارق غيث  ط/ـــ 40

 :  الرسالة موضوع
 سنخ 11البروتين الدهني )أ( في مرضي إحتشاء عضلة القلب تحت سن 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدمويةبقسم  اذأست     أحمد أشرف رضاـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبمساعد أمراض القلب واألوعية الدموية  اذأست   مختار القرش  أحمد ـ   د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــياستشاري أمراض القلب واألوعية الدموية بمعهـــــــــــــــــــــــــــــــد القلب القومـــــــــــــــ   محمد سليــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـ   د/ 
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   عبير مدحت بسيوني مرسي  ط/ـــ 43

 :  الرسالة موضوع
 دراسة نقاط الفحة المناعية كعالج مستهدف مناعي لسرطان الكبد في المرضي المصريين 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبيـــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم الباثولوج اذأست     مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 
 ةالمنوفيـــــــــــــــ ةعـــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم الباثولوجيــا اإلكلينيكيـــــــــــــــة  اذأست   أحمد عبد الرحمن سنبل  ـ   د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الباثولوجيــا اإلكلينيكيـــــــــــــــة  مدرس   نوران طلعت أبو الخير  ـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةــعـــــــــجام مدرس طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي   مي إبراهيم أبو زيد  ـ   د/ 
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   حنان حسن علي الشيتي  ط/ـــ 44

 :  الرسالة موضوع
في المصابين بسرطان الدم الليمفاوي  5-دراسة الحمض النووي الريبوزي الطويل غير الناسخ الخاة بليقاف النمو المتخصة 

 الحاد
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــة  اذأست   د الحليم  عماد فهيم عبـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبــــــــة بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــ اذأست   خالد عبد المؤمن خليفة  ـ أ.د/ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ةعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامبقسم األورام بمعهد األورام القومــــــــــــــــــــــــي  اذأست   رأفت محمد عبد الفتاح  ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الباثولوجيــا اإلكلينيكيـــــــــــــــة  مدرس   أميرة محمد فؤاد شحاتة  د/   ـ 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة     نها محمد مصطفي ط/ـــ 45

 :  الرسالة موضوع
 األلم بعد اإلحصار المستمر للعصب الفخذي والقناة الضامة بعد عملية التغيير الكلي لمفصل الركبة مقارنة بين تسكين

 المشرفون : 
 ةالمنوفيـــــــــــــــ ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم التخديـــــــــــــــر والعناية المركــــــــــــــــــــــــزة  اذأست   أشرف محمد مصطفي  ـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم التخديـــــر والعناية المركــزة  اذأست   أشرف مجدي اسكندر  ـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطبـــــــــــــزة بقسم التخديـــــــــــــــر والعناية المركـــــــــــ مدرس   طارق الحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي  ـ   د/ 
 دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع   أسماء فتحي السيد زغلول  ط/ـــ 46

 :  الرسالة موضوع
 االضطرابات الصحية بين العاملين بمحطات خلط االسفلت )محافظة المنوفية(

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطب الصحة العامة وطب المجتمـــــــــعبقسم  اذأست    جعفر محمد عبد الرسولـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الصحة العامة وطب المجتمـــــــــع  اذأست   محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 المنوفية ةعـــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم الصحةالعامة وطب المجتمع  اذأست   هالة مروان محمد جبر ـ   د/ 
 المنوفية ةعـــــــــــجام بكلية الطبمساعد بقسم الصحةالعامة وطب المجتمع  اذأست    هبخ خضري عالمـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم الصحة العامة وطب المجتع  مدرس   نهاد بدر عبد العاطيـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد محمد عبد الصادق أبو المجد ط/ـــ 47

 :  الرسالة موضوع
استخدام الموجات فوق الصوتية في تقدير عمر الحمل عن طريق تقييم أبعاد الكلي الجنيني في اإلثلوث الثالث من الحمل في 

 جنة السليمة والتي تعاني من صغر الحجم مقارنة بالعمر الجيني .األ
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــد وأمراض النســــــــــــــــــــــــاءبقسم  اذأست    محمد محمود فهميـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــجام بكلية الطببقسم التوليـــــــــــــــــــــد وأمراض النســــــــــــــــــــاء  مدرس   هبخ ماجد أبو شادي ـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــعــجام بكلية الطب األشعـــــــــــــــــــــــــة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــةبقسم  مدرس   شيماء عبد الحميد حسنين ـ   د/ 

 80/2/9/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أميرة عبد الحميد شرف الدين  .بيبةللطفي الطب الشرعي والسموم 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 82/2/9/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / غادة زغلول محمد شبل  .بيبةللطفي الطب الشرعي والسموم 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة..  الموافقة
 81/2/9/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / نجوي محمود حبيب  .بيبةللطفي الطب الشرعي والسموم 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 83/2/9/1029لموضوع رقم ا

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / رشا ممدوح عزب  .بيبةللطفي الطب الشرعي والسموم 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 84/2/9/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / والء جابر الجندي  .بيبةللطفي الباثولوجي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 85/2/9/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكل
   / مريم عادل فؤاد عبد الملك  .بيبةللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 86/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة ل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلدراســات العليــا والبحــوث م
 .%69ر28 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ أحمد صالح درويش بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 87/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأند/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%61ر29 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ سامح سليم محمد منقولة بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 88/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%69ر11 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ فاطمة شعبان عبد القوي بيبةللطالماجستير في السمعيات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 89/2/9/1029رقم  الموضوع
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر01 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ مريم السيد جاد بيبةللطالماجستير في السمعيات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 90/2/9/1029موضوع رقم ال

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%28ر81 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ أمل يحيي محمد شمس الدين بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة... و   الموافقة
 92/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%26ر19 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ رانيا اسماعيل أحمد موسي بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 91/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21ر66 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ نهي إبراهيم سالم بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 93/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر21 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ دعاء السيد رمضان محمد جنينة بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 94/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%66ر18 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقديرمحمود فؤاد السعيد / نيفين بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 95/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%20ر10 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ مصطفي أحمد قدح بيبللطن والحنجرة الماجستير في األنف واألذ

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 96/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21ر11 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمود فوزي حسن قاسم بيبللطر في األنف واألذن والحنجرة الماجستي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 97/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   يــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماع ـــ بشــأنم
 .%90ر19 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ لبني طاهر محمود عيد بيبةللطالماجستير في التشريح واألجنة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 98/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير  ـــ بشــأنم
 .%26 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ أحمد أحمد السيد الشيمي بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 99/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى  ـــ بشــأنم
 .%80ر99 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ محمود شاكر عبد الواحد بيبللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 200/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر11 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير السيد أحمد/ نهال أبو بكر بيبةللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 202/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة لل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأندراســات العليــا والبحــوث م
 .%21ر21 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ أشرف بيومي عبد هللا بيومي بيبةللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 201/2/9/1029الموضوع رقم 

ــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
ــد جــدا  عــام بتقــدير/ هــدي محمــد عــاطف عمــر حمــاده بيبــةللطالماجســتير فــي عــالج األورام والطــب النــووي   ونســبة مئويــةجي

 .%28ر81
 : ـرارـالقــ

 جامعة... ويرفع لل  الموافقة
 203/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر11 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ عبد هللا جوهر عبد هللا عرفات بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـــالق

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 204/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21ر1 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمد السيد شرشر بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 205/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%62ر88 ونسبة مئويةجيد //  معا بتقدير/ محمد عثمان السيد عثمان بيبللطالماجستير في طب المناطق الحارة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 206/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%28ر21 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرد النحاس / رانيا صالح السيبيبةللطالماجستير في طب الطوارئ 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 207/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســبة مئويــةجيــد //  عــام بتقــدير/ محمــد محمــد ســيد أحمــد الفرنــواني بيــبللطيــة الدمويــة الماجســتير فــي أمــراض القلــب واألوع

 .%21ر11
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 208/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــن ـــ بشــأنم
 .%82ر11 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ مني سعيد محمد القباني بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 209/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة ـــ بشــأنم
 .%80ر21 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ فاطمة جاد محمد عبد الرحيم بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 220/2/9/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــ ـــ بشــأنم
 .%20ر12 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمد سعيد عنبر بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 222/2/9/1029الموضوع رقم 

هنـد / ةللطبيبـطب األطفال ى منح دبلوم الدراسات العليا في الموافقة علـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنة المادة )محمد عبد الغني 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 221/2/9/1029الموضوع رقم 

جراحــة األنــف واألذن الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي بشـأن ـــ مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنة المادة )ميخائيل شكري حبيب / للطبيب والحنجرة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 223/2/9/1029الموضوع رقم 

 / للطبيبالجراحة العامة الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن كلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل ال
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنة المادة )وليد يوسف ضاحي محمد 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 224/2/9/2910الموضوع رقم 
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/ ةللطبيبـالجراحـة العامـة الموافقة على مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنة المادة )أسماء سمير السيد عبد الهادي 

 : ـرارـالقــ

 لجامعة... ويرفع ل  الموافقة
 225/2/9/1029الموضوع رقم 

دعـاء / ةللطبيبطب األسرة الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنة المادة )السيد أمين محمد 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  افقةالمو 
 226/2/9/1029الموضوع رقم 

أميـرة / ةللطبيبـ طب األسرةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنة المادة )متولي عبد العال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 227/2/9/1029الموضوع رقم 

 الباثولوجيـا اإلكلينيكيـةالموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 اخلية للدراسات العليا بالكلية .( من الالئحة الد8وذلك طبقا لنة المادة )دعاء السيد أمين محمد / ةللطبيب

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 228/2/9/1029الموضوع رقم 

 أمـراض الباطنـة العامـةالموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8المادة ) وذلك طبقا لنة ياسر محمد محمد سالم/ للطبيب

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

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