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 أمانة المجالس واللجان 
 

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

  21/1/1029الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي السادسةالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  83/0/0282الموافق  الثالثاءيوم 

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

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

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 ــــــــــيدرئيس قسم أمراض النساء والتول     ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 

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

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 
 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ود الحبيبيـ أ.د/ مصطفي محم

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ
 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواويد/ أ.ـ 

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرش 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 العامة قسمرئيس       حاتم محمود سلطاند/ أ. ـ
 جراحة المخ واألعصابرئيس قسم      عصام الدين جابر صالحأ.د/ ـ 

 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــينيكيرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكل     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم       هشام ضياء عبدالرازقـ أ.د/ 

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ      هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/
 الج األورام والطب النوويعرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/

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

 رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
 مل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدرقائم بع     ـ   د/ رفيق فكري برسيم  

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
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  أستاذ بقسم طب األطفال     ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار

 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     المنعم دسوقي محمدبسمة عبد  ـ أ.د/
    أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 

  أستاذ بقسم الفسيولوجيا     جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 
   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

 ةأستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــ      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر
 اإلكلينيكيـــــــة   أستاذ بقسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 

 ع ـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة     عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 

     أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى 
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم

 متفرغ بقسم جراحة العظامأستاذ      بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
  صحة العامة وطب المجتمعالأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

 األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة       ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 .  بالمستشفيات الجامعية 

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءالكيميا األستاذ المساعد بقسم    د/ رانيا محمد عزمي الشاذليــ  
 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة    ـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل 
  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته

  العام بكلية الحقوق بالمنوفية  أستاذ مساعد بقسم القانون     عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ   د/
 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة         ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 

  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     ـ  د/ وائل جابر السيد الدماطي
   مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد

  

 د/ رئيس القسم :* وحضر كل من اإلنابة أ.
  قسم األمراض الصدرية والتدرنب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 
  قسم التخدير والعناية المركـــزةب أستاذ مساعد    نجوي محمد ضحا د/  ـ 

 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

   تاذ بقسم طب األطفالأس   ـ أ.د/على محمد الشافعي   رئيس قسم الهستولوجيا   ـ أ.د/مها السيد سليمان
 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم   ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 
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 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة  ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة  رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة ـ أ.د/عاطف أبو السعود علي
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة حمد فرحاتـ أ.د/ تغريد م

  أستاذ بقسم الطفيليــــات ـ أ.د/ نادية صالح النحاس  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق حة العامــةأستاذ بقسم الجرا ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي   ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد   جراحة العظـــــــامأستاذ بقسم  ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد 
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت  ـ أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش

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

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
صباح  2ضرورة تعاون  جميع رؤساء األقسام خالل الفترة القادمة وتواجدهم خالل أيام الزيادة من  * عرض سيادته

 الرسمي معرفة على جروب مجلس الكلية . .... اجتماعات الجودة خالل الفترة القادمة .... جدول الزيارة  مساء 4حتى 
 صباح . 82الساعة  83/0* وسوف تعقد ندوة السالمة والصحة المهنية يوم 

 صباح . 88الساعة  84/0جامعة المنصورة يوم طب األطفال منصور أستاذ كمال * وسوف يتم لقاء مع أ.د/ أحمد 
 صباح . 88الساعة  81/0* وسوف يتم لقاء مع أ.د/ عادل مبارك رئيس الجامعة يوم 

 

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

 أوال : المصادقات :
 808/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافـق األحـدوالمنعقـدة يـوم  1028/1029 يللعـام الجـامع" الخامسـةالمصادقة على محضـر اجتمـاع مجلـس الكليـة " الجلسـة 
حتـــــــــى  979/5/2/1029 والمتضـــــــــمنة القــــــــرارات مـــــــــن  10/2/1029والممتــــــــدة حتـــــــــى يـــــــــوم األحــــــــد الموافـــــــــق  21/2/1029
707/5/2/1029 . 
 : ـرارـالقــ

( درجــات لحضــور ونتيجــة ا متحــان المعرفــي الثــاني للفرقــة السادســة تقســم بــين أقســام 20: تخصــي) ) بعــد اضــافة  المصــادقة
 الجراحة العامة وطب األسرة .

 908/8/1/9102 الموضوع رقم

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

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

ــد المــنعم رجــب8 ـــ أ.د/ أحمــد عب ــة الصــين يــة الــى األســتاذ بقســم األنــف واألذن والحنجــرة بالكل ـــ هــونك كــونك بجمهوري
علـى نفقتـا الخاصـة حيـث يوجـد لسـيادتا دعـوة  1029ينـاير  17حتـى  17في الفتـرة مـن لحضور مؤتمر األنف واألذن والحنجرة 

 لحضور المؤتمر .
المملكــة  المدينــة المنــورة بدولــةالمــدرس بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة الــى  ريهــام صــالح عبــاس الزيــاتد/ ــــــ 0

 2في الفتـرة مـن الدولي السنوي الثامن لجمعية أمراض الدم بالشرق األوسط وشمال أفريقيا مؤتمر اللحضور  العربية السعودية
 على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالمؤتمر . 1029فبراير  9حتى 
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لحضور مؤتمر  لندن بالمملكة المتحدةلكلية الى المدرس بقسم جراحة القلب والصدر با هشام حسن محمد حسند/ ــــ 3
علــى نفقــة الجامعــة حيــث يوجــد لســيادتا  1029مــارس  21حتــى  20فــي الفتــرة مــن  الجمعيــة البريطانيــة لجراحــة القلــب والصــدر

 بحث مقبول بالمؤتمر .
 دن بالمملكـة المتحـدةلنـالمـدرس بقسـم جراحـة القلـب والصـدر بالكليـة الـى  محمد جودة محمد محمد عبد اللطيـفد/ ــــ 4

علـى نفقـة الجامعـة حيـث  1029مـارس  21حتـى  20فـي الفتـرة مـن  الجمعية البريطانية لجراحة القلـب والصـدرلحضور مؤتمر 
 يوجد لسيادتا بحث مقبول بالمؤتمر .

 التشـيكبـرا  بدولـة بالكليـة الـى  طـب وجراحـة العـينبقسـم  األسـتاذ المسـاعد سـامح محمـد عبـد السـميع الجـوهري د/ـــ 5
 مـارس 1حتـى  2فـي الفتـرة مـن  الدولي السنوي التاسع للجمعية األوروبية لجراحـة الشـبكية والجسـم الزجـاجيمؤتمر اللحضور 
 على نفقتا الخاصة حيث يوجد لسيادتا دعوة لحضور المؤتمر . 1029

لحضـور  بـرا  بدولـة التشـيك المـدرس بقسـم الكيميـاء الحيويـة الطبيـة بالكليـة الـى نهـي محمـد ربيـع محمـد بيـومي د/ـــ 6
 1029مـارس  1حتـى  2فـي الفتـرة مـن  الدولي السنوي التاسع للجمعيـة األوروبيـة لجراحـة الشـبكية والجسـم الزجـاجيمؤتمر ال

 على نفقا الخاصة حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالمؤتمر .
لحضــور مــؤتمر  واشـنطن بممريكــاليـة الــى المعيــد بقسـم أمــراض القلـب واألوعيـة الدمويــة بالك محمــد ســمير جمعـة /ــــ ط7

على نفقا اإلدارة العامة للبعثات حيـث يوجـد لـا بحثـين مقبـولين  1029مارس  5حتى  1في الفترة من  تكنولوجيا األبحاث القلبية
 بالمؤتمر .
لحضـور مـؤتمر  افيينـا بالنمسـاألستاذ بقسم األمراض المتوطنة بالكلية الـى محمد عالء الدين نوح عبد الخالق  د/ـــ أ.1

علــى نفقتــا الخاصــة حيــث يوجــد لســيادتا دعــوة  1029ابريــل  29حتــى  20فــي الفتــرة مــن  الجمعيــة األوروبيــة ألمــراض الكبــد
 لحضور المؤتمر .

ـــ أ.2 ــد الجــواد  د/ـ ــد الوهــاب عب ــااألســتاذ المتفــرغ بقســم جراحــة المســالك البوليــة بالكليــة الــى أســامة عب  شــيكاغوا بممريك
على نفقتا الخاصة حيث يوجد لسيادتا  1029مايو  7حتى  1في الفترة من  جمعية األمريكية للمسالك البوليةاللحضور مؤتمر 

 دعوة لحضور المؤتمر .
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 820/8/1/9102 الموضوع رقم

والمنعقـــدة يـــوم  1028/1029" للعـــام الجــامعي الرابعــة  " الجلســـةالدراســـات العليــالجنـــة احاطــة المجلـــس علمــا بمحضـــر اجتمــا  
  . 8/2/1029الموافق  الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 احاطة المجلس علما
 228/8/1/9102 الموضوع رقم

 األحـدوالمنعقدة يـوم  1028/1029" للعام الجامعي  الرابعة" الجلسة  لجنة القيم والمبادياحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 17/2/1029الموافق 

 : ـرارـالقــ

 اطة المجلس علمااح
 218/8/1/9102 الموضوع رقم

 والمنعقدة يوم  1028/1029" للعام الجامعي الخامسة  " الجلسةالعالقات الثقافيةلجنة احاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 1/1/1029الموافق  األحد
 : ـرارـالقــ

 احاطة المجلس علما
 218/8/1/9102 الموضوع رقم

 األحــدوالمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الخامســة  " الجلســةالمكتبــات لجنــة اجتمــا   احاطــة المجلــس علمــا بمحضــر
 . 1/1/1029الموافق 
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 : ـرارـالقــ

 احاطة المجلس علما
 826/8/1/9102 الموضوع رقم

 ا ثنــينة يــوم والمنعقــد 1028/1029" للعــام الجــامعي األولــي  " الجلســةالمجلــة العلميــة احاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
  . 9/1/1029الموافق 

 : ـرارـالقــ

 احاطة المجلس علما
 826/8/1/9102 الموضوع رقم

والمنعقـدة  1028/1029" للعـام الجـامعي الخامسـة" الجلسـة  شئون التعليم والطـالبلجنة احاطة المجلس علما بمحضر اجتمـا  
 . 20/1/1029الموافق  األحديوم 
 : ـرارـالقــ

 لمااحاطة المجلس ع
 

 ثالثا : موضوعات أخري  :
 828/8/1/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على : بشأنـ مذكرة أ.د/ مدير المعمل المركزي بالكلية 
:الكيميــاء الحيويـة الطبيــة تــــ ــــ أن تكــون هــذه الــدورات إجباريــة وشـرط أساســي لــدخول امتحــان الجــزء الثــاني ل قسـام 8

األطفال ـــ الطب الشرعي والسموم ـــ الفسيولوجيا ـــ الهستولوجيا ـــ التشريح ـــ الفارماكولوجيا ـــ األمراض الميكروبيولوجيا ـــ الطفيليات ـــ 
 .  المتوطنة ـــ الباثولوجيا ـــ األمراض الجلدية والتناسلية ـــ الباثولوجيا اإلكلينيكية

 جنية Conventional PCR  622* ماجستير   ـــ اقتراح بمسعار الدورات : 0
 جنية Realtime  PCR 122 *دكتوراه
 DNA       Sequencing 8222 جنية 

Stem cell and tissue culture  8222  جنية 
 : ـرارـالقــ

 يعرض على األقسام العلمية للدراسة وتقديم ا قتراحات . 
 826/8/1/9102 الموضوع رقم

 ثالثـة مليـون وسـبعمائة ألـف وتسـعة  الفت بـنفس قيمـة االرتبـاط  الموافقـة علـى تعـديال بشـأنــ مذكرة أ.د/ مدير عـام الكليـة 
جنية( من وحدة البحوث العلمية بالجامعة لشراء أجهزة علمية لمعمـل المهـارات وطـب المجتمـع  وذلـك لحسـن سـير العمـل فـي 

 معمل المهارات بالكلية .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 

 828/8/1/9102 الموضوع رقم

 حضور كل من :الموافقة علي  ـ بشأنذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث م
 أخصائي مكتبات ثالث  أ/ محمود إبراهيم االعصر  أخصائي مكتبات ثاني  أ/ هند محمد الجاكي

اليف حضور هذا المؤتمر وتكعلى نفقة الجامعة  1029يوليو  22حتى  9المؤتمر العلمي الثاني والعشرين بالقاهرة في الفترة من 
 (جنية قيمة اشتراك الفرد .500)

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 

 829/8/1/9102 الموضوع رقم

الموافقــة علــى توصــيات مجلــس إدارة وحــدة الجــودة خــالل شــهر فبرايــر  ـــ بشــأن مــدير وحــدة ضــمان الجــودةد/ عــرض خطــاب 
 على النحو التالي : 0282
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 امج الدراسات العليا بعد تعديالت المراجع الخارجي .ـــ اعتماد بر 2
 اعتماد توصيف البرنامج التكاملي بعد تعديالت المراجع الداخلي والخارجي . ـــ1
 اعتماد توصيف  البرنامج الرئيسي بعد تعديالت الالئحة .ـــ1
 اعتماد تشكيل لجنة لتوصيف البرامج والمقررات لتشمل : ـــ9

 عضو هيئة معاونة من كل قسم .*عضو هيئة تدريس و  
 * د/ مدير وحدة ضمان الجودة 

 * د/ نائب مدير وحدة ضمان الجودة
 * د/ منسق معيار المعايير األكاديمية

 * د/ منسق معيار الدراسات العليا
 اعتماد تشكيل لجنة لتقارير البرامج والمقررات . ـــ5

 *عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة من كل قسم .
 / مدير وحدة ضمان الجودة* د 

 * د/ نائب مدير وحدة ضمان الجودة
 * د/ منسق معيار المعايير األكاديمية

 * د/ منسق معيار الدراسات العليا
 ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة
 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا

 108/8/1/9102 الموضوع رقم

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

فــي مــادة النســاء والتوليــد وماجــة الجراحــة العامــة بالــدور  1027خــريج الكليـة دور نــوفمبر ـــــ الطالــب / محمــد رضــا عبــد الفتــاح أبــو عيشــة 8 
( 917لتصـبح الدرجـة الكليـة للمـادة )فـي مـادة النسـاء والتوليـد ( درجات 8في زيادة مقداره ) .. بأحقيةوالمجمو  الكلي والتراكمي . األول بالفرقة السادسة

( درجــة فــي مــادة الجراحــة العامــة لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة 1ر5( درجــة بتقــدير ممتــاز .... وزيــادة مقــدارها )918درجــة بتقــدير ممتــاز بــد  مــن )
بــد  مــن  درجــة بتقــدير عــام ممتــاز( 2199ر5)السادســة ( بتقــدير ممتــاز ... المجمــو  الكلــي للفرقــة 820( درجــة بتقــدير ممتــاز بــد  مــن )821ر5)
درجــة بتقــدير ( 5757بــد  مــن )درجــة بتقــدير عــام ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف ( 5777ر5التراكمــي )  ... والمجمــو  درجــة بتقــدير عــام ممتــاز( 2189)

 . بة الشرفممتاز مع مرت
فــي مــادة النســاء والتوليــد بالــدور األول بالفرقــة  1027خــريج الكليــة دور نــوفمبر ـــــ الطالبــة / ســعاد محمــود محمــد عبــد المقصــود الســبكي 0

 911د  مــن درجــة بتقــدير ممتــاز بــ 910الدرجــة الكليــة للمــادة  ( درجــات لتصـبح7سادسـة والمجمــو  الكلــي والتراكمــي ... أحقيتهــا فــي زيــادة مقــدارها )ال
درجة بتقدير عام ممتاز والمجمـو  التراكمـي  2185درجة بتقدير عام ممتاز بد  من  2191درجة بتقدير جيد جدا.... والمجمو  الكلي للفرقة السادسة 

 .درجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف  5929درجة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بد  من  5912
فـي مـادتي النسـاء والتوليـد و طـب األسـرة بالـدور األول بالفرقـة  1027خـريج الكليـة دور نـوفمبر رمضان السـناوي العتـر ـــ الطالبة / أماني 3

درجـة بتقـدير  902( درجات فـي مـادة النسـاء والتوليـد لتصـبح الدرجـة الكليـة للمـادة 7.. أحقيتها في زيادة مقدارها )السادسة والمجمو  الكلي والتراكمي .
 91ر5الدرجـة الكليـة للمـادة  لتصـبح  ( درجة فـي مـادة طـب األسـرة1ر5درجة بتقدير جيد جدا ... وأحقيتها في زيادة مقدارها ) 199 من جيد جدا بد 

درجـة  2129درجـة بتقـدير عـام جيـد جـدا بـد  مـن  2119ر5درجة بتقدير جيـد جـدا والمجمـو  الكليـة للفرقـة السادسـة  90درجة بتقدير ممتاز بد  من 
 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف درجة 5510درجة بتقدير ممتاز بد  من  5510ر5عام جيد جدا والمجمو  التراكمي  بتقدير

في مادة النساء والتوليد دور األول بالفرقة السادسة والمجمـو   1027خريج الكلية دور نوفمبر ـــ الطالبة /  الء مبروك محمود محمد عنيم 4
درجـة بتقـدير جيـد//  170درجـة بتقـدير جيـد// بـد  مـن  175( درجـات لتصـبح  الدرجـة الكليـة للمـادة 5تها فـي زيـادة مقـدارها )..أحقيالكلي والتراكمي .

درجـة بتقـدير عـام ممتـاز مـع  5781درجة بتقدير عـام جيـد// والمجمـو  التراكمـي  2081درجة بتقدير عام جيد// بد  من  2087... والمجمو  الكلي 
 درجة بتقدير ممتاز  مع مرتبة الشرف . 5778من  مرتبة الشرف بد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة



   80/0/0282الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  0281/0282للعام الجامعي السادسة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

7 

 
 

 281/8/1/9102 الموضوع رقم

علـى تشـكيل لجنـة الممتحنـين لقسـم التشـريح واألجنـة التـرام  الموافقـةــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة 
 ( على النحو التالي :Foundationاألول للفرقة األولي لموديول  

 أستاذ ورئيس بقسم التشريح ـــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي8 
 أستاذ بقسم التشريح  ـــ أ.د/ أحمد سعيد ذو الفقار0 
 الهستولوجياأستاذ ورئيس بقسم   ـــ أ.د/ مها السيد سليمان3 
 الهستولوجيابقسم  مساعدأستاذ   ـــ   د/ هالة محمد الحرون4 

 : ـرارـــالق

 الموافقـــــــــــــــــــــة

 811/8/1/9102 الموضوع رقم

علـى إيقـاف قيـد الطالـب/ إبـراهيم بـدر إبـراهيم قـالش والمقيـد  الموافقـةــــ بشـأن  لشئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
نظـرا لظروفـه المرضـية التـي تعيقـه عـن  وذلـك 0281/0282بالفرقة الثالثة  فرصة ثالثة وأخيـر مـن الخـارل( للعـام الجـامعي 

 استكمال الدراسة .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 811/8/1/9102 الموضوع رقم

طـالب  82طالـب وطالبـة باإلضـافة إلـى  822على قبول عدد  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 0282/0202عادلة للعام الجامعي طالب شهادات م 82وافدين و 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 816/8/1/9102 الموضوع رقم

علـى قبـول األعـذار القهريـة المتحانـات التيـرم األول لـبعض  الموافقـةــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة 
 على النحو التالي : 0281/0282األولي للعام الجامعي طالب الفرقة 

 عدد األعذار المواد المراد تمجيلها اسم الطالب م
 األول تكامل راسي ايمان حامد عبد الظاهر أحمد 2
 األول تكامل راسي رنا عالء محمد غانم 1
 األول تكامل راسي روان ابراهيم عبد الحميد رضوان 1
 األول تكامل راسي مروة سامي عبد العاطي ودن 9
 األول تكامل راسي الد عبد الوهاب محمدنيره خ 5
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 816/8/1/9102 الموضوع رقم

علـى قبـول األعـذار المرضـية المتحانـات التيـرم األول لـبعض  الموافقـةــــ بشـأن  لشئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 0281/0282األولي للعام الجامعي طالب الفرقة 

 عدد األعذار المواد المراد تمجيلها اسم الطالب م
 األول Foundation 3 اسراء رضا أحمد عبد هللا الفقي 2
 األول تكامل راسي ايمان حامد عبد الظاهر أحمد 1
 األول Foundation 1 أية حسني أبو العال ابراهيم 1
 األول Foundation 4 تسنيم عاطف نجم سيد أحمد 9
 األول Foundation 3 حياء محمد حامد فرحات 5
 األول تكامل راسي رنا عالء محمد غانم 7
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 األول تكامل راسي روان ابراهيم عبد الحميد رضوان 7
 األول Foundation 4 زياد ممدوح على عبد الحميد 8
 األول Foundation 4 عبد الرحمن أحمد ابراهيم الشيمي 9
 األول Foundation 3 ن عصام عبد الغفار عبد الرحم 20
 األول Foundation 4 عبد هللا حسان حلمي حسان 22
 Foundation 3 عبد هللا ممدوح العزب عبد القادر 21

Foundation 4  
 األول

 Foundation 1 عزت ابراهيم سعيد الشنتوري 21

Foundation 2  
 األول

 األول Foundation 1 محمد جالء عبد الحميد الزير 29
 األول Foundation 2 محمد جمال حامد شهاب 25
 األول Foundation 1 محمد مهني عبد الرسول بعيزق 27
 األول Foundation 4 محمد هاني ابراهيم السعدني 27
 األول تكامل راسي مروة سامي عبد العاطي ودن 28
 األول Foundation 3 مصطفي شريف رمضان عيسي 29
 األول Foundation 1 ال عصر محمدمصطفي كم 10
 األول Foundation 4 منار أحمد سالم النجار 12
 األول تكامل راسي نيرة خالد عبد الوهاب محمد 11
 األول Foundation 3 يوسف محمد فتحي على 11
 : ـرارـالقــ

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

دور نـوفمبر علـى اعتمـاد نتيجـة الفرقـة السادسـة والتراكمـي  الموافقـةــــ بشـأن  ئون التعلـيم والطـالبلشـمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة 
0281 . 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 الفرقة السادسة :

           922   ـ عدد المتقدمون
     5   ـ عدد الغائبون

    907  ـ عدد الحاضرون
   195   ـ عدد الناجحون

  27  ـ طالب لهم دخول امتحان الدور الثاني
 ـ التقديرات :

 217   ـ ممتاز
   280  ـ جيد جدا
  75   ـ جيد //
 29   ـ مقبول

 %88ر91  ـ نسبة النجاح
 التراكمي :

    195  ـ عدد الناجحون
 217   ـ ممتاز
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   289  ـ جيد جدا
  78   ـ جيد //
 2   ـ مقبول

 816/8/1/9102 الموضوع رقم

ـــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة مــ عــرض طلــب لجنــة البحــوث الطالبيــة للموافقــة علــى برنــامك اللجنــة ــ
 ( .mentor shipالخاص بالتوجيه البحثي للطلبة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 818/8/1/9102 الموضوع رقم

 على النحو التالي : الثانيموافقة على تشكيل منسقين الترم الـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 الترم الثاني للفرقة األولأستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيا منسق  عبد السالم   نجيبمحمد ـــ د/ يحي 8 
 الهستولوجيا منسق لموديول الدم والجهاز الليمفاويبقسم  مساعدأستاذ   ـــ   د/ هالة محمد الحرون0 
 (2أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيا منسق للموديول الجهاز العضلي )   كامل  زي فايزــ د/ سو 3 
 (1مدرس بقسم التشريح منسق للموديول الجهازي العضلي )  صالح على عفيفي ـــ د/ علياء4 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: خامسا 
 819/8/1/9102 الموضوع رقم

رئــيس قسـم األمــراض العصـبية والنفســية ــــ بشــمن موافقـة مجلــس القسـم علــى طلـب د/ خالــد حـاتم عفيفــي  عـرض خطـاب أ.د/
بالتعاقد مع مستشفي  شبين الكوم التعليمي  كاستشاري في وحدة السكتة الدماغيـة بالمستشـفي وذلـك فـي غيـر أوقـات العمـل 

 الرسمية بالكلية والمستشفي .
 

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةقة مجلس القسم  وتقديم جدول العمل بالكلية .الموافقة بعد مواف
 810/8/1/9102 الموضوع رقم

  د/ محمد أحمد عبد الحافظ ــــ    د/ عالء عفت عبد الحميدكل من :  ــــ عرض خطاب 
 رسمية.ـــ بشمن الموافقة على العمل بالتممين الصحي في غير أوقات العمل ال المدرسين بقسم الباطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةالموافقة بعد موافقة مجلس القسم  وتقديم جدول العمل بالكلية .
 812/8/1/9102 الموضوع رقم

موافقة على العمـل بمستشـفي شـبين الكـوم الـــ بشمن  المدرس بقسم جراحة المخ واألعصـاب عرض خطاب د/ محمد نبيل حنفي
 لرسمية .التعليمي في غير أوقات العمل ا

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةالموافقة بعد موافقة مجلس القسم  وتقديم جدول العمل بالكلية .
 118/8/1/9102 الموضوع رقم

األسـتاذ المسـاعد بقسـم الباطنـة العامــة الموافقـة علـى تعيـين د/ أشـرف غريـب عـامر ضـلع ـــ بشـأن  مـذكرة شـئون هيئـة التـدريس
بــذات القســم والكليــة تخصــ) كبــد وجهــاز هضــمي بنــاءا علــى قــرار اللجنــة العلميــة الدائمــة ل مــراض  لشــغل وظيفــة أســتاذبالكليــة 
 الباطنة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 811/8/1/9102 الموضوع رقم
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األستاذ المساعد جراحة أطفال بقسـم ان الموافقة على تعيين د/ تامر على عبد المعطي سلطــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ الجراحة العامة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 816/8/1/9102 الموضوع رقم

معيـد بقسـم عـالج األورام والطـب النـووي الالموافقة علـى تعيـين الطبيـب/ محمـد عـالء جـودة ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولا على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 816/8/1/9102 الموضوع رقم

المعيـدة بقسـم طـب األسـرة بالكليـة / دينـا مصـطفي المطبعجـي الموافقـة علـى تعيـين الطبيبـةـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

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

 طــب وجراحــة العــينالمعيــد بقســم  توفيــق خلــف هللاد و ين الطبيــب/ محمــالموافقــة علــى تعيــــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولا على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 816/8/1/9102 الموضوع رقم

 المعيدة بقسم الباثولوجيا موافقة على تعيين الطبيبة/ نهال محمد نبيل جابر عطا هللا الــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

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

األســتاذ المتفــرغ بقســم الجراحــة / عبــد العزيــز عبــاس تعلــب دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة أ.ـ بشــأن  يئــة التــدريسمــذكرة شــئون ه
 .7/21/1028اعتبارا من  بدولة الكويتبدون مرتب للعمل رابع لمدة عام العامة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 819/8/1/9102 الموضوع رقم

األسـتاذ المسـاعد بقسـم الجراحـة العامـة / محمد أشرف على بلبع دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  هيئة التدريسمذكرة شئون 
 .2/9/1029اعتبارا من بالمملكة العربية والسعودية بدون مرتب للعمل عاشر وأخير لمدة عام بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 860/8/1/9102 الموضوع رقم

األستاذ المساعد بقسم الباطنة العامة بالكلية / هشام جالل عامر دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .2/1/1029اعتبارا من  البحرينبدولة بدون مرتب للعمل  الثامنلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 862/8/1/9102 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة / إيمان محمد زاهر متـولي دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .29/5/1029اعتبارا من بالمملكة العربية والسعودية بدون مرتب للعمل الثامن لمدة عام بالكلية 
 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 861/8/1/9102 قمالموضوع ر

األسـتاذ بقسـم الهسـتولوجيا بالكليـة / هالـة محمـد فـؤاد المـزار دالموافقـة علـى تجديـد إعـارة أ.ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 .25/2/1029اعتبارا من بكلية الطب جامعة مؤته بالمملكة األردنية الهاشمية بدون مرتب للعمل الثامن لمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 861/8/1/9102 الموضوع رقم

األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب / حاتم حامـد أبـو العـزم الشـوربجي دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .20/5/1029اعتبارا من بالمملكة العربية والسعودية بدون مرتب للعمل عاشرة وأخير لمدة عام األطفال بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 866/8/1/9102 الموضوع رقم

األســتاذ المســاعد بقســم جراحــة / أســامة جمــال محمــد صــابر دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .12/1/1029اعتبارا من بدولة األمارات العربية بدون مرتب للعمل ثاني لمدة عام العظام بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 866/8/1/9102 الموضوع رقم

األسـتاذ بقسـم الباطنـة العامـة بالكليـة النظر في انتداب ا.د/ محمد عبـد الـرؤوف السـيد قرنـي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
جامعـــة فـــاروس باإلســـكندرية بواقـــع يـــوم واحـــد أســـبوعيا لتـــدريس مقـــرر الباطنـــة العامـــة لطـــالب الفرقـــة الرابعـــة بكليـــة طـــب األســـنان 

 . 1028/1029)األربعاء( للعام الجامعي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
 688/8/1/9102 الموضوع رقم

عقد المؤتمر العلمـي السـنوي الخـامس علي  الموافقة ـ بشـأن رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةأ.د/  عرض خطاب
وذلــك يــوم الثالثــاء الموافــق   children in forensic medicine and clinical toxicologyتحــت عنــوان :للقســم 

11/9/1029. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 668/8/1/9102 الموضوع رقم

 : تحــت عنـــوانعقـــد المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي للقســـم لموافقـــة علـــي ا ــــ بشــأن رئـــيس قســـم الباثولوجيـــاأ.د/  عـــرض خطـــاب

Multidisciplinary approach of thyroid tumors” “  1/1/1029الموافق  األحديوم وذلك. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 688/8/1/9102 الموضوع رقم

المــدرس / مصــطفي فتحــي عبــد البــاري الطبيــبســفر الموافقــة علــي  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية الى مستشفي هيلبورن بألمانيا للتدريب على )مناظير جراحات المسالك البولية( وذلك 

 على نفقتا الشخصية بناء على موافقة جهة التدريب . 1029أغسطس  12حتى  2لمدة شهر في 
 : ـرارـلقــا

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 698/8/1/9102 الموضوع رقم
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إبـداء رأي  ومقترحـات الكليـة فـي اإلتفاقيـة اإلطاريـة بـين وزارة التعلـيم  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 في صورة مذكرة تفاهم . العالي والبحث  العلمي المصرية والوكالة الجامعية الفرانكوفونية والواردة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 608/8/1/9102 الموضوع رقم

دعم تبادل الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خـالل مفوضـية االتحـاد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 األوروبي بالقاهرة . 

 : ـرارـالقــ

 احاطة المجلس علما
 
 

 628/8/1/9102 الموضوع رقم

ــا والبحــوث  ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكي ــين  ـ ــذي ب ــامك التنفي ــة فــي مشــروع البرن ــداء رأي ومقترحــات الكلي إب
 جمهورية مصر العربية وجمهورية لتوانيا .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة: ..  أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .1
 ـ تبادل نشاطات التدريس .9
 .ـ اقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد 5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .7
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 7

 618/8/1/9102 الموضوع رقم

 إبــداء رأي الكليــة فــي مشــروع مــذكرة التفــاهم المقتــرح بــين حكومــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 لعليا .ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات ا1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .1
 ـ تبادل نشاطات التدريس .9
 ـ اقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .7
 رش عمل منتظمة ومشتركة. ندوات وو ـ عقد مؤتمرات و 7

 618/8/1/9102 الموضوع رقم

إبداء رأي ومقترحات الكلية في مشروع البرنامك التنفيـذي للتعـاون فـي  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 العالي .مجال التعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أرمينيا في مجال التعليم 

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
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 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .1
 نشاطات التدريس .ـ تبادل 9
 ـ اقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .7
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 7

 
 

 668/8/1/9102 الموضوع رقم

إبـداء رأي ومقترحـات الكليـة فـي التعـاون مـع الـدول اإلفريقيـة  غيتيـا  ــ بشـأنية للدراسات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ وكيل الكل
 بيساو ـــ جامبياـــ موزمبيق ـــ ناميبيا ـــ ساتومي ـــ جنوب أفريقيا ـــ مدغشقر ـــ زيمبابوي( باعتبار أن مصر تتولي رئاسة 

 . 0282االتحاد اإلفريقي عام 
 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .1
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .1
 ـ تبادل نشاطات التدريس .9
 اقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد . ـ5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .7
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 7

 668/8/1/9102 الموضوع رقم

إحاطة المجلس بما جاء  بمشروع االتفاق بين جمهورية مصر العربية  ـ بشأنلبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وا
 وحكومة أوزباكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والمقترح من الجانب األوزبكي . 

 : ـرارـالقــ

 احاطة المجلس علما
 

 : سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
 868/8/1/9102 الموضوع رقم

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 21 أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا سحر على محمد علىد/  2
 7 أستاذ مساعد االميكروبيولوجي عزة زغلول لبيب سيد أحمد د/ 1
 2 مدرس  التشريح وا جنة  د/ عليا صالح على عفيفي 1
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  

 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :
 668/8/1/9102 الموضوع رقم
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الـدكتوراه مـن موافقـة مجلـس القسـم علـى تغييـر مسـمي درجـة  ــ بشـأن رئيس قسـم جراحـة المـا واألعصـابأ.د/  عرض خطاب
 دكتوراه جراحة الما واألعصاب إلي دكتوراه جراحة الما واألعصاب والعمود الفقري .

 : ـرارـالقــ

 يؤجل للمجلس القادم
 
 

 868/8/1/9102 الموضوع رقم

 المتخصصــة والحاســب اكلــي كمتطلــب مــع التشــكيل للماجســتير ةشــهادة إجــادة اللغــة األجنبيــ ـــ بشــأن عميــد الكليــةمــذكرة أ.د/ 
علـى األقـل بالنسـبة للتويفـل وأن يكـون الحاصـل عليهـا مـن  522والـدكتوراه  452والدكتوراه على أن تكون درجة الماجسـتير 

 ميديست( على جميع الطالب . كلية األداب جامعة المنوفية ـــ المعهد البريطاني ـــ األ
 : ـرارـالقــ

 للجامعة.. ويرفع الموافقة على أن يكون ا متحان عند التسجيل .
 869/8/1/9102 الموضوع رقم

  0281اعتماد ومنح نتيجة دبلوم مكافحة العدوي دور أكتوبر 

 القـــرار 

  النحو التالي .. ويرفع للجامعة .الموافقة على 
 ممتاز  دعاء يحيي صفي الدين محمد عامر  ـ ط/2
 ممتاز    فاتن عز العرب محمد يونسـ ط/ 1
 ممتاز     ريم محسن حسن الخوليـ ط/ 1
 ممتاز    دعاء سمير محمد أبو السعودـ ط/ 9
 ممتاز    لمياء حسين عبد الرحمن سليمـ ط/ 5
 ممتاز    محمد أحمد مصيلحي أحمد صقرـ ط/ 7
 ممتاز     ايمان سامي بيومي جادـ ط/ 7
 ممتاز     محمد صبحي محمد لبنـ ط/ 8
 ممتاز    هويدا حجازي محمد مرعيـ ط/ 9
 ممتاز    ال عبد الغفار لبنداليا جمـ ط/ 20
 ممتاز   أسماء شعبان محمد سليمـ ط/  22
 ممتاز    أحمد جمال سرور محمد علىـ ط/ 21
 ممتاز    رضوي حسين عبد الستار سالمـ ط/ 21
 ممتاز     رحمة محمد أحمد داودـ ط/ 29
 ممتاز   أمل شحاتا شعبان على النشرتيـ ط/ 25
 ممتاز    ذلىياسمين سعيد سالم الشاـ ط/ 27
 ممتاز    سماح محمد عوض عطية ـ ط/ 27
 ممتاز   وفاء خالد عبد الرحمن طير البرـ ط/ 28
 ممتاز     فاطمة شعبان محمد سليمـ ط/29
 ممتاز    مروة دمرادش عامر خضرـ ط/ 10
 ممتاز    نهي أحمد سعيد محمد الضبعـ ط/ 12
 ممتاز    خديجة توفيق أحمد أبومناـ ط/ 11
 ممتاز    سعاد عبد المعطي عبد السالم ـ ط/11
 ممتاز     أحمد عزت أحمد الجزارـ ط/ 19
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 ممتاز    ميادة جمال الدين محمود حجاجـ ط/ 15
 جيدجدا   اسالم ابراهيم عبد المحسن ابراهيم السيدـ ط/ 17
 جيدجدا     اسراء أسامة زيد ناجيـ ط/ 17
 اجيد جد    مروة شاكر محمد عبده ابراهيمـ ط/ 18
 جيدجدا    وداد ابراهيم  حسني محمود محمدـ ط/19
 جيدجدا     نجوان سعيد محمود خالدـ ط/ 10
 جيدجدا     محمد ابراهيم فتوح حسنـ ط/ 12
 جيدجدا   أيا محمود كمال مدبولي عبد الالـ ط/ 11
 جيدجدا    ايمان عبد الحليم حسن  شينـ ط/ 11
 جيدجدا    شيماء عبد البر ابراهيم طنطاويـ ط/ 19
 جيدجدا   فاطمة محمد السيد أحمد الدسوقيـ ط/ 15
 جيدجدا    محمد جمال عبد السميع موسيـ ط/ 17
 جيدجدا   عبد الفتاح نشوي عبد المطلبـ ط/ 17
 جيدجدا  سارة عبد المعطي الدسوقي عبد المعطيـ ط/  18
 جيدجدا    هبا شعبان شبل الجوهريـ ط/ 19
 جيدجدا     يممحمود نبيل ذكي غنـ ط/ 90
 جيدجدا     هدير محمد حسن محمدـ ط/ 92
 جيدجدا    روان مصطفي عبد المنعم السيدـ ط/ 91
 جيدجدا    ايمان رمضان رفعت محمدـ ط/ 91
 جيدجدا    و ء عبد الصبور محمد معوضـ ط/ 99
 جيدجدا    منا هللا وحيد عبد المجيد متوليـ ط/ 95
 جيدجدا   سعيدة محمد رمضان عبد هللا أبوـ ط/ 97
 جيدجدا     ايمان صالح أحمد سالما ـ ط/97
 جيدجدا     نهي أحمد كامل بيومي الميهي ـ ط/98
 جيدجدا   فتحية متولي السعدي عبد الرحمنـ ط/ 99
 جيدجدا   ايمان كمال عبد المعطي منيسي ـ ط/ 50
 جيدجدا    رحاب محمد ابراهيم حجاجـ ط/ 52
 جيدجدا   مد عيادسارة شوقي شبل أحـ ط/  51
 جيدجدا     ايمان رضا أحمد عبد العزيز ـ ط/51
 جيدجدا   حنان الدمرداش عبد المنعم ابراهيمـ ط/ 59
 جيدجدا     بدير هارون عبد هللا فايدـ ط/ 55
 جيدجدا   وسام عدلي عبد الجواد مصطفيـ ط/ 57
 جيدجدا    منا سعيد حامد رمضانـ ط/  57
 جيدجدا    بدر الدينسالي عادل يوسف ـ ط/ 58
 جيدجدا   منار محمود الخضري حسب هللاـ ط/ 59
 جيدجدا    سارة عفيفي محمد محفوظـ ط/ 70
 //جيد   حنان فاروق سعد المعامليـ ط/  72
 //جيد   سماح عبد هللا سالم ابراهيمـ ط/  71
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 جيد//     نهي مختار طارهر حسانين ـ ط/71
 جيد//    صروسام عبد المهيمن يسري ناـ ط/ 79
 جيد//    حسام محمد سعد سراج الدينـ ط/ 75
 جيد//    ابراهيم سعيد ابراهيم جمعاـ ط/ 77
 جيد//    مني محمد عبد الحميد عمرـ ط/ 77
 جيد//    بسمة عبد الباسط السيد مأمونـ ط/ 78
 جيد//   غادة يوسف محمد ابراهيم مرسيـ ط/ 79
 جيد//  حمدشروق عبد الرازق محمود سيد أـ ط/ 70
 جيد//   وفاء ماهر عبد المختار ابراهيمـ ط/ 72
 مقبول   أسماء السيد يوسف الشوربجيـ ط/ 71
 مقبول   مروة محمد زكي أبو سنةـ ط/ 71
 مقبول  شروق أشرف عبد الفتاح المليجيـ ط/ 79
 مقبول    أمينة سعيد عبد هللا جادـ ط/ 75
 مقبول    نهلة محمد السيد العشـ ط/ 77
 مقبول   و ء حسين عباس موسيـ ط/ 77

 088/8/1/9102 الموضوع رقم

تخصصـات دبلوم وماجسـتير ( 95لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 فع للجامعةوهم:  ... وير  لمدة عام  خرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  سودأسامة وديع رمضان األـ ط/ 2
 األمراض الصدرية والتدرن دبلوم  أحمد الحنفي ثروت محمودـ ط/ 1
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   ـ ط/ صفاء بسيوني شحاتا1
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  حسناء السيد عبد العاطي سليمانـ ط/ 9
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   ـ ط/ محمد عثمان السيد عثمان5
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـ ط/ علياء شعبان محفوظ7
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سمر جعفر عبد الجليل جعفرـ ط/ 7
 نماجستير األمراض الصدرية والتدر   هديل عبد العزيز عبد الهاديـ ط/ 8
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن رانيا أبو المعاطي محمد أبو المعاطيـ ط/ 9
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ـ ط/ هويدا أحمد محمد عبد الحافظ20
 ماجستير طب وجراحة العين   نجوان عادل محمد جادـ ط/ 22
 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد سعد ابراهيم العيسويـ ط/ 21
 ماجستير طب وجراحة العين ميادة مصطفي عبد الحميد سالمة ـ ط/21
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد ابراهيم محمد الجرزةـ ط/ 29
 اجستير الجراحة العامةم  محمد سعد عبد المنعم الجعارـ ط/ 25
 ماجستير الجراحة العامة  محمد جمال حجازي محمدـ ط/ 27
 ر الجراحة العامةماجستي  سامي حلمي محمد مو ناـ ط/ 27
 ماجستير الجراحة العامة  ايمان حسن أحمد الشافعيـ ط/ 28
 ماجستير جراحة العظام  أيمن يحيي ابراهيم األحولـ ط/ 29
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 ماجستير األشعة التشخيصية    رامي جمال السيد عيادـ ط/ 10
 )عامين(   ماجستير طب األسرة     رحاب أمين السيد محمدـ ط/ 12
 ماجستير الفارماكولوجيا    د الرحيم فتحيمحمود عبـ ط/ 11
 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   أسماء أحمد على محمد عيسيـ ط/ 11
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   محمد السيد حلمي السيد رمضانـ ط/ 19
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد على أحمد عبد الحافظـ ط/ 15
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   طاهر محمد أحمد النجار/ ـ ط17
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   اسالم صالح عبد الكريم الطحانـ ط/ 17
 طب الحا ت الحرجةماجستير    محمود عبد هللا عبد الرحيم الفقيـ ط/ 18
 وعية الدمويةدبلوم أمراض القلب واأل    أحمد محمد صبري أحمدـ ط/ 19
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   عزت عبد المحسن أحمد يوسفـ ط/ 10
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   أماني محمد عبد الغني ديابـ ط/ 12
 دبلوم التوليد وأمراض النساء    أسماء خالد دياب خليفةـ ط/ 11
 ف واألذن والحنجرةماجستير األن   هند نعيم مرسي أبو طورـ ط/ 11
 دبلوم األنف واألذن والحنجرة   أميرة جمال الدين السيد أمينـ ط/ 19
 دبلوم طب األسرة   دينا محمد عبد الحميد عيسيـ ط/ 15
 دبلوم طب األسرة   وفاء السيد المتولي عبد الرازقـ ط/ 17
 دبلوم طب األطفال   عمرو محمد قدحـ ط/ 17
 دبلوم طب األطفال عبد الهادي هاني عبد الفتاح أحمدـ ط/ 18
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   الشيماء محمد أحمد الخشانـ ط/ 19
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   شيماء ابراهيم عبد الفتاح بدويـ ط/ 90
 دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي  أحمد عبد هللا محمد محمد العطيويـ ط/ 92
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   حسن متولي أحمد يوسفـ ط/ 91
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد نجدي وديد حسنـ ط/ 91
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   ايمان صالح عبد المجيد رضوانـ ط/ 99
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  محمد عباس توفيق عطيةـ ط/ 95

 828/8/1/9102 قمالموضوع ر

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 12لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 بأثر رجعي       2/20/1029لمدة عام من   طب األطفالماجستير   شدأنسام كامل السيد الم/ ــ ط8
 لظروف خاصة       2/20/1028لمدة عام من      دكتوراه الباطنة العامة / شيماء سمير محمد السيد ــ ط0
 لظروف خاصة       2/20/1028لمدة عام من      دكتوراه الباطنة العامة   / مني محمد اليمانيــ ط3
 بأثر رجعي       2/5/1025لمدة عام من      ماجستير طب األطفال شيماء السيد حسن محمد  /ــ ط4
 بأثر رجعي       2/20/1027لمدة عام من     ماجستير األمراض الصدرية   / صفاء بسيوني شحاتهــ ط5
 لظروف خاصة       2/20/1028لمدة عام من     دكتوراه التخدير والعناية والمركزة / محمد يوسف السيد محمد ــ ط6
 بأثر رجعي   2/20/1027ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي لمدة عام من  / أميرة عبد المؤمن عبد الحليم ــ ط7
 بأثر رجعي       2/20/1027والتأهيل  لمدة عام من   ماجستير الطب الطبيعي / ليلي محمد محمود زيدان ــ ط1



   80/0/0282الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  0281/0282للعام الجامعي السادسة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

18 

 
 

 بأثر رجعي  2/20/1027لمدة عام من     ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية كيل / منى جابر مصطفي الو ــ ط2
 لظروف خاصة       2/20/1028لمدة عام من     دبلوم األنف واألذن والحنجرة   / أسماء نصر محمد نداــ ط82
 لظروف خاصة       2/20/1028لمدة عام من      ماجستير طب األسرة / هبه أحمد السيد صالح الدين ــ ط88
 بأثر رجعي       2/20/1027لمدة عام من      ماجستير طب األطفال / شيماء طه على الطويل ــ ط80
 لرعاية طفل       2/20/1028لمدة عام من      ماجستير طب األطفال / نشوي سعيد عيسي حسين ــ ط83
 بأثر رجعي      2/20/1025من  ينلمدة عام    ماجستير التوليد وأمراض النساء   / أحمد على خلف هللاــ ط84
 لظروف خاصة     2/20/1028لمدة عام من    دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها   هاني عبد الغني زكي / ــ ط85
 بأثر رجعي     2/20/1029لمدة عام من     ماجستير طب وجراحة العين   / هبه عادل أحمد الهلبيــ ط86
 لظروف خاصة     2/9/1028دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  لمدة عام من  زيز مليكه / باسم مملوك عــ ط87
 لظروف خاصة     2/20/1029دبلوم األنف واألذن والحنجرة   لمدة عام من  / أية خالد إبراهيم إسماعيل ــ ط81
 بأثر رجعي      2/20/1021من لمدة عام  دبلوم التوليد وأمراض النساء / أياد محمد عبد القوي عثمان ــ ط82
 لظروف خاصة     2/9/1029دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها   لمدة عام من   داليا عوض سالمة الشناوي/ ــ ط02
 لظروف  خاصة     2/20/1028والتأهيل  لمدة عام من   ماجستير الطب الطبيعي / سمر مصطفي بكر عزامي ــ ط08

 881/8/1/9102 الموضوع رقم

تخصصـات ودكتـوراه  ( درجة ماجستير5لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذ
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم الغاءالموافقة على 
 غير التخص)لت     ماجستير طب األطفال  فاطمة محمود قطب عمران ـ ط/8
 وذلك لتعيينا بجامعة حلون     دكتوراه جراحة العظام   أحمد محمود عبد الجليل  ـ ط/0
 لتغيير التخص)    ماجستير توليد وأمراض النساء   أحمد رأفت عبد المنعم ندا ـ ط/3
  لتجاوزا المدة القانونية    ماجستير الطب الشرعي والسموم   أسامة أحمد المصليحي ـ ط/4
  لتجاوزا المدة القانونية    دكتوراه الجراحة العامة   إبراهيم عبد العظيم حسين شاهين ط/ ـ5

 881/8/1/9102 الموضوع رقم

( درجـــة ماجســـتير 5لعـــدد )الموافقـــة علـــى تعـــديل لجنـــة اإلشـــراف  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافة على الموافق
  الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه أميرة سامي محمد المغربي ـ ط/8

 بالكلية  )بناءا على طلبها( . الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد بقسم     أحمد عبد الرحمن سنبلبرفع اسم د/ 
  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية لمغالويهاني عبد المنعم ا ـ ط/0

 ( حاجة الرسالة اليها)  بمعهد الكبد القومي بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  مدرس    حنان مسعد إسماعيل بدربرفع اسم د/ 
  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد محمود السيد نوار ـ ط/3

 اري القلب واألوعية الدموية بمعهد الكبد القومي .استش      بإضافة د/ محمد سليم
  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن هديل عبد العزيز عبد الهادي ـ ط/4

 بقسم األمراض الصدرية و التدرن بالكلية . أستاذ مساعد  برفع اسم كل من : د/ محمد عبد الستار أغا 
 اض الصدرية و التدرن بالكلية .مدرس بقسم األمر  ـــ د/ أحمد عبد الرحمن االسدودي 

ضافة و   بالكلية  . األمراض الصدرية والتدرنأستاذ بقسم     عامر خميسد/ أحمد كل من :أ.ا 
 بقسم األمراض الصدرية و التدرن بالكلية . أستاذ مساعد   ـــ د/ مها يوسف الحفناوي
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 ية .مدرس بقسم األمراض الصدرية و التدرن بالكل    ـــ د/ أمل على الكوع
  ماجستير الجراحة العامة  سامي حلمي محمد موالنا ـ ط/5

 بقسم الجراحة العامة بالكلية . أستاذ مساعد   برفع اسم د/ تامر فخري عبد العزيز 
ضافة كل من :  بقسم الجراحة العامة بالكلية. أستاذ مساعد   د/ محمد صبري عمار  وا 

 لجراحة العامة بالكلية .مدرس بقسم ا   ـــ د/ محمد عبد الجليل البلشي
 868/8/1/9102 الموضوع رقم

 وجراحــة العــينطــب ماجســتير  موضــوع رســالةالموافقــة علــى تعــديل  ـــ بشــأنذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــ
 على النحو التالي: موضوع الرسالةليكون جوهريا  غير تعديال   عبد العزيز محمد شرشرللطبيبة/ نهي 

مكمالت المضادة ل كسدة عن طريق الفم في عـالج جـاف العـين بعـد عمليـا ازالـة الميـاه البيضـاء بالموجـات فـوق الصـوتية دور ال
 .بناءا على طب المشرف ... وذلك 

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 868/8/1/9102 الموضوع رقم

رسـالة الـدكتوراه  تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـةإعـادة الموافقة علـى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي :/ أحمد سعيد الكيالني للطبيبالجراحة العامة 

 جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب    أشرف عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــ    ل ـ أ.د/ حسام عبد القادر الف

 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخ)
 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ جالل أبو النجا

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  :ـرارـالقــ

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

( رســالة 58لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  شــأنـــ بمــذكرة 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
 جراحة العظام دكتوراه أحمد محمد أحمد فوزي البحيري ـ ط/8
  جنة :الل

 ــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــ    ـ   د/ أحمد فؤاد شمس الدين
 ــــةــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود محمد هدهود

 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العظامأستاذ بقسم     ايهاب  بــــــــــــــــــــــــدويد/ ـ أ.
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق وزيحسام حسن عبد الرحيم ف ـ ط/0
  اللجنة :

 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ فؤاد محمد غريب
 معة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جا    ـ أ.د/ داليا مفرح السقا

 أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد
 عة اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جام    ـ أ.د/ ناصر أحمد غز ن

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق  ياسر أمام محمد السهيتي ـ ط/3
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  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم    طارق عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقبقسم مساعد أستاذ    ياسر محمد عمر الشيخـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم     فؤاد محمد غريبـ أ.د/ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم     محمد أسامة قطبـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق  أحمد محمد محمد النجار ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم    طارق عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة بكلية الطب جا جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروققسم أستاذ ورئيس     محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 اة السويــــــــــــــــــــــــــــــسقنبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم     أسامة عنترـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة القلب والصدر أبو المكارم مصطفي محمد ـ ط/5

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــبكلية الطب جامعة  جراحة القلب والصـــــــــــــــــــدرأستاذ بقسم     أحمد لبيب دخانـ أ.د/ 
 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة القلب والصـــــــــــــــــــدرأستاذ بقسم     أحمد صالحـ أ.د/ 
 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  درجراحة القلب والصـــــــــــــــــــأستاذ بقسم     نور الدين نعمانيـ أ.د/ 

 دكتوراه األشعة التشخيصية داليا إبراهيم سامي أحمد عجور ـ ط/6
  اللجنة :
 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنو بكلية الطب جامعة  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    السيد المكاوي السيدـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــةقسم ورئيس أستاذ    محمد صالح الدين الزواويـ أ.د/ 
 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  يصيـــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخأستاذ بقسم    مها محمد زكي باللـ أ.د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة  سعد سليمان إبراهيم ـ ط/7
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــةالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    عالء عبد العظيم السيسيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ     طارق محي راجحد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    حسام عبد القادر الفل ـ أ.د/
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقجامعة  بكلية الطب ـــــــــةــــــالجراحة العامبقسم ورئيس  أستاذ    خالد صفوتـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية  نوران طلعت أبو الخير ـ ط/1

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة بكلية الطب جا الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم ورئيس أستاذ     روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     وليد محمد فتحيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم يس ورئأستاذ    عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم ورئيس أستاذ    محمد عبد الرحمن سويلمـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األوليكون )علي أن 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد محمد فخري النجار ـ ط/2



   80/0/0282الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  0281/0282للعام الجامعي السادسة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

21 

 
 

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةبقسم ورئيس أستاذ    و ء فريد عبد العزيز ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةبقسم مساعد أستاذ    محمود كامل أحمد د/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةبقسم مساعد أستاذ    تيمور مصطفي عبد هللا ـ أ.د/ 
 اجستير األمراض الجلدية والتناسليةم منن سامي أحمد الغباشي ـ ط/82

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليــــةقسم ورئيس  أستاذ   عالء حسن مرعي ـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةلطب جامعة بكلية ا األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    محمد عبد الواحد جابر ـ أ.د/ 

 بنهــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    شيرين حسني عبد الرحمند/   ـ 
 ماجستير الطفيليات الطبية  منى محمد فهيم صالح ـ ط/88

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم ب أستاذ   صادق جيهان صالح ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالطفيليـــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد ب أستاذ   نانسي محمود حربا د/   ـ 
 ـــــــــــــةالمنوفيــــبكلية الطب جامعة  الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم مساعد ب أستاذ   أميرة فتحي عبد العاطي د/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم ب أستاذ   سامي ابراهيم الكوراني ـ أ.د/ 
 احد(صوت و  ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية  أسماء أحمد على محمد ـ ط/80
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ب أستاذ     غادة عزت حمودةـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ب أستاذ   منال عبد العزيز سعفان .د/ ـ أ
 طنطــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالكيمياء الحيويـــــــــــــــــــقسم ب أستاذ   صبحي عبد الحميد حسن ـ أ.د/ 
 التوليد وأمراض النساءماجستير   أسماء نبوي بسطويسي ـ ط/83

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالتوليد وأمراض النســــــــــــــــقسم ب أستاذ    أحمد نبيل عبد الحميدـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاءقسم مساعد ب أستاذ     طارق محمد سيدد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  توليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالقسم ب أستاذ   أسامة على الكيالني  ـ أ.د/ 
 هر بنيناألز بكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم ب أستاذ   عبد الرحمن مصطفي عنبرـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء شيماء إسالم محمد على ـ ط/84
  اللجنة :
 ـــــــــــــةالمنوفيــــبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم ب أستاذ     محمد سالمة جادـ أ.د/ 

 اإلسكندريـــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــاءقسم مساعد ب أستاذ     ياسر سعد الكسارد/   ـ 
 ـةالمنوفيــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــاءقسم مساعد ب أستاذ   عالء مسعود جمعا د/   ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء محمد أحمد محمد زعربان ـ ط/85
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم ب أستاذ   أحمد نبيل عبد الحميد ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاءقسم مساعد ب أستاذ     طارق محمد سيدد/   ـ 
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 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاءقسم مساعد ب أستاذ   عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 األزهر بنينبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم ب أستاذ   الرحمن مصطفي عنبر عبدـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء أحمد على خلف هللا ناصف ـ ط/86

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم ب أستاذ    عبد العاطي صالح سعيدـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــاءقسم ب أستاذ    عصمت حمدي أبو زيدـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النســــــــــــــــاءقسم مساعد ب أستاذ    محمد عبد هللا رزقد/   ـ 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد إسماعيل حمزة ـ ط/87

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    د فرغليعواطف السيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــبقسم مساعد أستاذ    عبد المنعم فريد محمدد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    يحيي محمد عبده الخطيبد/   ـ 

 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــةبقسم  أستاذ    أحمد محمد درغامـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 طب وجراحة العينماجستير  أحمد زكريا عبد المحسن ـ ط/81
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ة العينــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحقسم ورئيس أستاذ   بد الرحمن السباعي سرحانعـ أ.د/ 

 ــــةالمنوفيــــــــــــــبكلية الطب جامعة  ة العينــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحقسم مساعد بأستاذ     عادل جالل زكيد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ة العينــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحقسم مساعد بأستاذ     محمد أمين هيكلد/   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة تامر حسين منصور الباز ـ ط/82
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم    شوقي شاكر محمد جادـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم   طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 

 ــــــــــــــةـــــــالمنوفيـــــــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقبقسم مساعد أستاذ     أحمد ثروت نصارد/   ـ 
 ـــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهـــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقبقسم  أستاذ   مجدي أحمد عبد المقتدرـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 

 ماجستير الجراحة العامة السيد أحمد السيد مطاوع ـ ط/02
  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــبكلية الطب جامعة  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة أستاذ بقسم   سليمان عبد الرحمن الشخ)ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    طارق محي السيد راجحد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيـــبقسم  أستاذ    رحاب منير سمكة ـ أ.د/ 

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية الطب جامعة بكل الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم  أستاذ  محمد مصطفي عبد الوهابـ أ.د/  
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 
 

 ماجستير الجراحة العامة محمد جمال حجازي محمد ـ ط/08
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  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة العامــــــــــــأستاذ بقسم    عالء عبد العظيم السيسيـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    محمود جمال الدين حجاجد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    أحمد صبري الجمالد/   ـ 
 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــةالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــبقسم  أستاذ   عمر فاروق على رجبـ أ.د/  

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير الجراحة العامة عرفة عبد الجواد عبد القوي  ـ ط/00

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة العامــــأستاذ بقسم     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ     تامر على سلطاند/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    تامر فخري عبد العزيزد/   ـ 
 كندريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاإلسبكلية الطب جامعة  األطفالجراحة قسم ورئيس  أستاذ    صابر وهيبـ أ.د/  

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير الجراحة العامة بسمة نشمت رزق عمران ـ ط/03

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم     فؤاد محمد غريبـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    طارق محي السيد راجحد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  والحروق جراحة التجميلأستاذ بقسم     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروقأستاذ بقسم   مجدي عبد المقتدر عبد الكريمـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا ولاأل)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال  شيماء طه على الطويل ـ ط/04

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طــــــــــــــــــــــــــب األطفالقسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     خطاب أحمد أنورـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجامعة بكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــب األطفالقسم بأستاذ    محمد عبد السالم زنونـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال أمل يوسف محمود عبد العزيز ـ ط/05

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــالطــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــجامعة  بمعهد الكبد القومي طـــب األطفــالقسم بمساعد أستاذ    آليف عبد الحكيم عالمد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةطب جامعة بكلية ال طــــــــــــــــــــــــــب األطفالقسم بمساعد أستاذ    نجالء فتحي برسيمد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال هناء محمد رشاد السيد حسين ـ ط/06

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــالطــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    مها عاطف محمد توفيقـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بمعهد الكبد القومي طــــــــــــب األطفـــــــــــــالقسم بأستاذ     هناء أحمد العربيـ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة  نهاد عبد المنعم محمد ـ ط/07
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  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الصحة العامة وطب المجتمعقسم بأستاذ    ء عبد الفتاح بدرصفاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    نجوي نشأت حجازيد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الصحة العامة وطب المجتمعقسم بأستاذ    صافي ناز السعيد شلبيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األسرةقسم ب مساعدأستاذ     أمل أحمد سالمةد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  بهاء سعيد نصار ـ ط/01
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    هالة محفوظ بدران ـ أ.د/ 

 ـةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ    أحمد عبد العزيز عمارة د/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ       أسامة سندـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية محمد أحمد عبد الحميد  ـ ط/02

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ    العزيز عمارة  أحمد عبدد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ      وليد عبده ابراهيمد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ      طارق أبو العزمد/ ـ أ.
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد عبد الرزاق محمد  ـ ط/32

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــةقسم ورئيس أستاذ    لعزيز فريد و ء عبد اـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ      محمود كامل أحمدد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    أحمد عبد المنعم ابراهيم ـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  على نصر على مشعل  ـ ط/38

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــةقسم ورئيس أستاذ    العزيز فريد و ء عبد ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ     غادة محمود سلطاند/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    مجدي محمد المصري  ـ أ.د/
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  دعاء حسن زكي صقر  ـ ط/30

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمود على سليمان ـ أ.د/ 

 ــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ      وليد عبده ابراهيمد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ      أيمن محمد السعدـ أ.د/ 
 األنف واألذن والحنجرةماجستير  مروة خيرت على مصطفي ـ ط/33

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األنف واألذن والحنجرةقسم ورئيس أستاذ    س بحيري عصام عبد الونيـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجقسم بأستاذ   عبد اللطيف ابراهيم الرشيديـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األنف واألذن والحنجرةقسم ورئيس أستاذ    أحمد أشرف الهمشري ـ أ.د/ 

 
 ماجستير السمعيات  مي أحمد السيد أحمد ـ ط/34
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  اللجنة :
 المنوفيـــةطب بكلية  األنف واألذن والحنجرةقسم رئيس وحدة السمعيات بو أستاذ    حسام سني البهاء طلعت ـ أ.د/ 
 ةالمنصور بكلية الطب جامعة  السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ    محمد مصطفي عبد التوابـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفية األنف واألذن والحنجرةقسم أستاذمساعدالسمعيات ب   عبد المجيد حسن قابل د/   ـ 
 التخدير والعناية المركزةماجستير  إبراهيم أحمد إبراهيم والش ـ ط/35

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  لعناية المركزةدير واـــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم بأستاذ    أشرف محمد مصطفي ـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزةقسم بأستاذ     عصام عبد الفتاحـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  دير والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم مساعد بأستاذ      أماني سعيد عمارد/   ـ 
 التخدير والعناية المركزةماجستير   جوزيف نشمت بطرس ـ ط/36

  اللجنة :
 المنوفيةلية الطب جامعة بك دير والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم مساعد بأستاذ    أسامة عبد هللا الشرقاوي د/   ـ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  دير والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم مساعد بأستاذ     الهام السيد الفقي د/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب جامعة بكلية ا دير والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم بأستاذ     أحمد على الضبع د/ أ.ـ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمود عبد هللا عبد الرحيم ـ ط/37
  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــبكلية الطب جامعة  دير والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم بأستاذ   عز الدين صالح محمد ابراهيمـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  دير والعناية المركزةـــــــــــــــــــــــــــــــــالتخقسم مساعد بأستاذ    نجوي محمد عبد الغني د/   ـ 
 يـــــــــــــــــــــــةبالمنوف بمعهد الكبد القومي دير والعناية المركزةــالتخقسم مساعد بأستاذ      عماد كامل رفعتد/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  ريهام مجدي أمين الخولي ـ ط/31
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ألمراض الجلدية والتناسليةاقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ   مصطفي أحمد محمود همامـ أ.د/ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ةالباطنة العامأمراض ماجستير   أميرة محمد عبد الحميد ـ ط/32
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــقسم بأستاذ    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    محمد عبد الرؤوف قرنيـ أ.د/ 

 بنهابكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    وليد أحمد صالح الديند/   ـ 
 ةالباطنة العامأمراض ماجستير  سويرشا عاطف عبد الحي عي ـ ط/42

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    رةمحمود عبد العزيز قو ـ أ.د/ 

 الزقازيــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     محمد حسن علىد/ أ.ـ 
 

 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  هاجر بالل جالل خالف ـ ط/48
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  اللجنة :
 المنوفيـــة بكلية الطب جامعة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم ورئيس أستاذ    مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـــــــــــــــةقسم بأستاذ     أمل فتح هللا مقلدـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــابنهــــــــــــبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـــــــــــــــةقسم بأستاذ     أحمد عمر شفيقـ أ.د/ 
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  إلهام إيمن حسام الدين ـ ط/40

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم ورئيس أستاذ    مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  وجيا الطبية والمناعـــــــــــــــةالميكروبيولقسم بأستاذ     أمل فتح هللا مقلدـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـــــــــــــــةقسم بأستاذ    حسن البنا محمد أحمدـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  كروبيولوجيا الطبية والمناعـــــــــــــــةالميقسم بأستاذ    عماد عبد الرحمن بسيونيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الهستولوجيا  األنسجة وبيولوجيا الخاليا( أسماء على أحمد الدسوقي ـ ط/43

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم ب أستاذ    أحمد أبو زيد علىـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    غادة حسن الصيفيد/   ـ 
 ــةالمنوفيـبكلية الطب جامعة  الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ    مايسة عطية كفافيـ أ.د/ 
 الزقازيقبكلية الطب جامعة  الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ   عائشة عبد المنعم الخضريـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الهستولوجيا  األنسجة وبيولوجيا الخاليا(  حمددعاء مصطفي م ـ ط/44

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم ورئيس أستاذ     مها السيد سليمانـ أ.د/ 
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ    مايسة عطية كفافيـ أ.د/ 
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    ماجدة أحمد منصورـ أ.د/ 
 األزهر بناتجامعة  بكلية الطب الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ     مرفت شاكر مهنياـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   صفاء بسيوني شحاته ـ ط/45

  اللجنة :
 وفيـــةالمنبكلية الطب جامعة  ة والتدرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ     نوران يحيي عزبـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم مساعد بأستاذ    سامي سيد أحمد الدحدوحد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم مساعد بأستاذ     محمد حسين كاملد/   ـ 

 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   هبه هللا أحمد محمد  /ـ ط46
  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ    رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريم قسمساعد بأستاذ    سامي سيد أحمد الدحدوحد/   ـ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ    حنان محمد الشحاتد/ أ. ـ
 
 

 الصدرية والتدرناألمراض دكتواره  أسرار هالل محروس عطوه ـ ط/47
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  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ     نوران يحيي عزبـ أ.د/ 
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ     أحمد عامر خميسـ أ.د/ 

 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ     مصطفي الشاذليد/ أ. ـ
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   هبه مصطفي أحمد نجم ـ ط/41

  :اللجنة 
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ    أسامة فهيم منصورـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم مساعد بأستاذ    مها يوسف الحفناويد/   ـ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  ة والتدرنـــــــــــــــــاألمراض الصدريقسم بأستاذ     صباح أحمد محمدد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال  مروة جابر سعيد فتيح  ـ ط/42
  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــقسم بأستاذ     فهيما محمد حسانـ أ.د/ 

 المنوفيـــةكلية الطب جامعة بطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم مساعد بأستاذ    رانيا صالح الزياتد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة طب ا طفال قسم بأستاذ     غادة محمد المشدد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية الطب جامعة بكطب ا طفال قسم بأستاذ     عمرو زعيرد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال شيماء السيد حسن محمد  ـ ط/52

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم بأستاذ     مها عاطف توفيقـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    وفاء مصطفي محمدد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة طب ا طفال قسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالد/ أ. ـ
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة طب ا طفال قسم بأستاذ     فيةعلى عاد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال  رانيا السيد زكي أمان  ـ ط/58
  للجنة :ا

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم بأستاذ     مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب طب ا طفال قسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  األطفالطب قسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة طب ا طفال قسم بأستاذ    حامد محمد الشرقاويد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال انسام كامل السيد المشد  ـ ط/50

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم مساعد بأستاذ    مصطفي محمد وفاءد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة طب ا طفال قسم بأستاذ     فهيمة محمد حساند/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة طب ا طفال بمعهد الكبد القومي جقسم بأستاذ    هناء أحمد محمد العربيد/ أ. ـ

 صوت واحد( نيثا، ال األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب وجراحة العين  فاطمة عادل عبد الواحد  ـ ط/53
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  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم ورئيس أستاذ   عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طــــــــــــــــــــــــــــب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم بأستاذ    حاتم محمد جاد مرعيـ أ.د/ 
 المنصـــــــــــــــــــــورةة بكلية الطب جامعطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم بأستاذ     حسام الفاللـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد وصفي محمد فرل ـ ط/54

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ      وليد عبده ابراهيمد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــةقسم مساعد بأستاذ      أحمدمحمود كامل د/   ـ 
 طنطـــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بمساعد أستاذ     تيمور مصطفي عبد هللاد/   ـ 

 ماجستير طب األسرة رشا يوسف السيد سالمة  /ـ ط55
  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسم بأستاذ    تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسم ورئيس أستاذ    د المصيلحيهالة محمـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الصحة العامةقسم بأستاذ   نهال صالح الدين عبد الحيـ أ.د/ 
 ماجستير التشريح واألجنة إنجي عبد العظيم كمال   ـ ط/56

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنـــــــــقسم ورئيس أستاذ    مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنـــــــــقسم مساعد بأستاذ     نهي محي عيسيد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريح واألجنــــــقسم بأستاذ      مني زعيرـ أ.د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية عمرو إبراهيم أحمد نصار   ـ ط/57

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األشعة التشخيصيــــــقسم بأستاذ    محمد عبد العزيز معاليـ أ.د/ 

 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم مساعد بأستاذ     أشرف أنس زيتوند/   ـ 
 الزقازيقبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم بأستاذ    حمود زكي علىفاطمة مـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال سارة محمد عاطف عبد العزيز ـ ط/51
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة ا طفال  طبقسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديد/ أ. ـ
 يـــةالمنوفبكلية الطب جامعة ـــــال ــــــــــــــــــــــطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بمساعدة أستاذ    محمود أحمد الحاويد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة طب األطفال قسم بأستاذ     أحمد أنور خطابد/ أ. ـ
 الزقازيــقبكلية الطب جامعة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب ا طفقسم بأستاذ     ليلي متولي شريفد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 886/8/1/9102 الموضوع رقم

 ( طالــب وطالبــة95) ع الرســالة لعــددالموافقــة علــى تســجيل موضــو  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 
 ماجستير طب األطفال  رنا خيري رشاد أحمد ط/ـــ 8

 :  الرسالة موضوع
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 ل الوراثي لجين مستقل الجلوكوكورتيكويد والبدانة في األطفال المصابين بمتالزمة داونالعالقة بين تعدد الشك
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال مدرس بقسم    ر بحبحهبا هللا محمد ناصـ د/ 

 ـــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية مدرس بقسم    منال عبد المنعم الليثيـ د/ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي أحمد محمد محمد شحاتة عزام ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 نق) المناعة البشرية / مرضي اإليدز األمراض النفسية المصاحبة للمرضي المصابين بفيروس
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب والنفسية األمراض العصبية  قسماذ بأست   أيمن عبد الفتاح الحدادـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب العصبية والنفسية  األمراض قسمبمدرس     أحمد نبيل رمضاند/   ـ 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  وفاء يحيي أحمد قابيل ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 ( مع مرض الذئبة الحمراءrs1234315) 9ارتباط التباين الجيني لعامل نخر الورم 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية  قسماذ مساعد بأست   أحمد عبد الرحمن سنبلد/ ـ 

 ـــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية  قسممدرس ب     ثريا أحمد عمرـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الطب الطبيعي والتأهيل  قسممدرس ب   دينا سالم فتوح سليمانـ د/ 

 ماجستير الجراحة العامة أحمد إبراهيم محمد الجرزة ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 رقيع الجلدي في عالج التفتيح الجلدي مابعد الحرقمقارنة بين الليزر والصنفرة الجلدية مع الت
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسماذ بأست   شوقي شاكر محمد جادـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  مقساذ بأست  طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 

 ةالمنوفيـــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب  أحمد عبد العزيز عباس تعلبـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد محمد أبو غريدة ط/ـــ 5

 :  الرسالة موضوع
 الطرق المختلفة في عالج اصابات الطحال

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسماذ مساعد بأست    أحمد صبري الجمالـ د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسممدرس ب    أحمد محمد نبيلـ د/ 

 ماجستير الجراحة العامة محمود عبد الجيد رجب بدوي ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 استئصال الدرقية في أمراض الغدة الدرقية الذاتية المناعة مقابل أمراض الغدة الدرقية عقيدية  تقييم مضاعفات ما بعد
 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسماذ مساعد بأست    أحمد صبري الجمالـ د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسممدرس ب  محمد حامد عبد الستار المليجيـ د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد محمد حجازي ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 عملية التكميم بالمنظار علي نتائج العملية تأثير الحجم المتبقي من المعدة بعد
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسماذ ورئيس أست   حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسمأستاذ مساعد ب   محمود جمال الدين حجاجـ   د/ 

 ةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسممدرس ب    عادل سعد زيدانـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة محمد موسي شرف موسي شرف ط/ـــ 1

 :  الرسالة موضوع
 مقارنة بين البالون الدوائي وغير الدوائي في عالج أمراض الشريان الفخدي المأبضي بالقسطرة

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسماذ بأست   أحمد حسني ابراهيمـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسممدرس ب   محمود سعيد عبد الحليمـ   د/ 

 ة ماجستير الجراحة العامةأحمد عبد البديع عبد الرحمن عمار  ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 دراسة التأثيرات الناتجة عن ايقاف عقار األستيل ساليسيليك قبل جراحة توصيل الشرايين التاجية
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامة  قسمبمساعد اذ أست    محمد صبري عمارـ د/ 

 ةــــالمنوفيــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  قسمب أستاذ مساعد   محب  اسالم ابراهيم ـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسممدرس ب   محمد جمال الدين حجاج ـ د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية  نشوي رجب أحمد الوحش ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

 دور األشعة المقطعية متعددة الكواشف في تقييم اصابات ماوراء الغشاء البريتوني
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ية األشعة التشخيص قسماذ بأست   محمد رمضان الخوليـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصية  قسممدرس ب   شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   ادل غريب ساسهنورا ع ط/ـــ 88
 :  الرسالة موضوع

دراسة مقارنة تأثير التحكم األتوماتيكي ف الغاز المستنشق أثناء التخدير بالتنقيط الوريدي المستهدف للبروبوفول أثناء عملية 
 استئصال جزء من الكبد في مرضي تليف الكبد 

 المشرفون : 
 عة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ ورئيس أست    ا هللاحاتم أمين عطـ أ.د/ 

 عة المنوفيــــةجامبمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة  قسماذ ورئيس أست    خالد أحمد ياسينـ أ.د/ 

 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسمباذ مساعد أست    صفاء محمد هاللـ   د/ 

 عة المنوفيـــــــــــــــــةجامبمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة  قسممدرس ب   ياسمين عبد السالم كاملـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال محمود حمدي رمضان المال ط/ـــ 80
 :  الرسالة موضوع
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 قياس مستوي ببتيد الناتريوتريك القلبي كد لة تشخيصية باألطفال المصابين بالصر 
 المشرفون : 

 ــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ بقسم     مها أحمد البسيونيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفال مدرس بقسم     نهلة محمد سعيدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال جمال إبراهيم محمد شعبان ط/ـــ 83
 :  الرسالة موضوع

 تغذية األطفال المصابين بأمراض حرجة وعالقتا المحتملة بالنتائج السريرية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األطفـــــــــــــــــــال طب  قسماذ مساعد بأست    محمد سعيد المكاويـ د/ 

 ـــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفال مدرس بقسم    علياء عهدي عبد العزيزـ د/ 

 ماجستير طب األطفال محمد محمود رزق عوض ط/ـــ 84
 :  الرسالة موضوع

 تقييم وظائف الغدة الدرقية في أمراض الكلي المزمنة في األطفال
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفال مدرس بقسم    هبا هللا محمد ناصر بحبحـ   د/ 

 ستير الطب الطبيعي والتمهيل والروماتيزمماج ليلي محمد محمود زيدان ط/ـــ 85
 :  الرسالة موضوع

في مصل المرضي الذين يعانون من ا لتهاب الفقاري التيبسي وربط مستواه مع احتمالية حدوث كسر  2دراسة مستوي ديكوف ـــــــ 
 في الفقرات ومستوي كثافة العظام 

 المشرفون : 
 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب الطب الطبيعي والتأهيل  قسمباذ مساعد أست   عالء عبد العزيز لبيبـ د/ 

 عــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب الطب الطبيعي والتأهيل  قسممدرس ب    سجي فرحات الجزارـ د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب لحيوية الطبية الكيمياء ا قسممدرس ب   سالي محمد الحفناويـ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين هند جمال عبد هللا غنيمي ط/ـــ 86
 :  الرسالة موضوع

 تقييم استخدام الكيراتوسكوب اليدوي في زراعة الحلقات بالقرنية لمرضي القرنية المخروطية
 ون : المشرف
 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب طب وجراحة العين  قسماذ مساعد بأست    هاني أحمد خيري ـ د/ 

 ــةعـــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب طب وجراحة العين  قسمبمدرس    محمد سامي عبد العزيزـ د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة شيماء محمد نجيب فرحات ط/ـــ 87
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي حمض اليوريك والكاتالز والمالونديالدهيد في مصل دم مرضي الحزاز المسطح
 المشرفون : 

 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 عـــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب  أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   مآثر كامل الشافعيـ أ.د/ 

 جلدية والتناسلية وأمراض الذكورةماجستير األمراض ال هاجر سمير السيد الوكيل ط/ـــ 81
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 :  الرسالة موضوع
 تقييم فروة الرأس وأظافر مرضي الثعلبة بواسطة منظار الجلد

 المشرفون : 
 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسممدرس ب   أحمد عبد العزيز حسنريم ـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد هشام اللبودي ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

شرايين التاجية في المرضي المصابين بمتالزمة الشريان التاجي وشدة ضيق ال 2-العالقة بين نسبة صميم البروتين الدهني ب/أ
 الحادة

 المشرفون : 
 عة المنوفيــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست   ريحاب ابراهيم ياسينـ د/ 

 عة المنوفيــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب   هند محمد عبده الديلبـ د/ 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد عبد الرؤف كمال الدين ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

تقييم وظائف البطين األيسر في حا ت ارخاء الصمام الميترالي بالتتبع الرقطي باستخدام معدل اإلجهاد بالموجات فوق الصوتية 
 األبعاد علي القلب ثنائية

 المشرفون : 
 عة المنوفيــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست   محمود كامل أحمد جبرـ د/ 

 عة المنوفيــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب    أحمد مختار القرشـ د/ 

 ماجستير األذن واألنف والحنجرة الدين محمد جاد هللارحاب نور  ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 تقييم استئصال لحمية البلعوم األنفي بالشفط التخثري بمساعدة المنظار مقابل طريقة الكحت التقليدية
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــة المنوفيــعجامبكلية الطب الدموية  األنف واألذن والحنجرة قسماذ بأست   محمد قمر الشرنوبيد/ أ.ـ 
 عة المنوفيـــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة الدموية  قسماذ بأست   ياسر عبد الوهاب خليلـ أ.د/ 

 عة المنوفيــةجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة الدموية  قسماذ مساعد بأست   أيمن علي عبد الفتاحـ   د/ 

 عة المنوفيـــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة الدموية  قسممدرس ب   محمد عبد الحكيم خليفةد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة  داليا مدحت البيه ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 ة مناعية هستوكيميائيةفي الصدفية : دراس 19دور البروتين ثالثي العنصر 
 المشرفون : 

 عة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 محمد جمال مصطفي محمد حبش ماجستير أمراض الباطنة العامة ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 لنساء بعد سن اليأس وعالقتة بكثافة العظام في النو  الثاني من داء السكريمستوي ا دبونكتين ل
 

 المشرفون : 
 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ بأست    محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 
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 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسمس بمدر    شيماء كمال الدين زوينـ   د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــةجامبكلية الطب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  قسممدرس ب   رشا جالل مصطفيـ   د/ 

 ماجستير طب األسرة   علياء زكريا السعدني ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 التنمر بين طالب المراهقة المبكرة في المدارس بمركز طنطا محافظة الغربية مصر
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــةعــــــــــــــــــــة المنوفيجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ مساعد بأست   نورا عبد الهادي خليلـ د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    مروة محمد محسبـ د/ 

 ماجستير طب األسرة  مروة محمد راغب عبد السالم ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 عدل انتشار نق) فيتامين )د( بين أطفال ماقبل المدرسة في منشأت صحة األسرة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديدم
 المشرفون : 

 يـــــــــــــــــــــــــــــةعــــــــــــــــــــة المنوفجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ ورئيس أست  هالة محمد المصيلحي شاهينـ أ.د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    صفا حمدي القلشـ   د/ 

 ماجستير طب األسرة  شيماء اسماعيل سالمة ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع
 الحياة في األطفال المصابين بالسرطان أثناء فترة العالج الكيماوي بمستشفيات جامعة المنوفية جودة

 المشرفون : 
 ـــةعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسمب مساعداذ أست    أمل أحمد سالمةـ د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــال    محمود أحمد الحاويـ د/ 

 لمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةعــــــــــــــــــــة اجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    مروة محمد محسبـ د/ 

 ماجستير طب األسرة  أسماء مجدي فؤاد العقاد ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 الذكاء اإلنفعالي بين األطباء في محافظة السويس ، مصر 
 المشرفون : 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامة الطب بكليطب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسماذ بأست   تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم طب األسرة   نجوي نشأت حجازيـ   د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــرة طب األســــــــ قسممدرس ب   مروة محمد محسبد/   ـ 

 إيهاب لطفي عبد الستار عبد ربه ماجستير جراحة العظام ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 استعدال تشوه الركبا ا نثنائي الثابت بواسطة مثبت ا ليزاروف
 المشرفون : 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست   هشام محمد زكي الموافيأ.د/ ـ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست    أحمد ابراهيم زايدةـ   د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب    عماد بدوي بدويـ   د/ 
 

 وعية الدمويةماجستير أمراض القلب واأل   ليديا مجدي لويس ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع
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 دراسة العالقة بين السكر التراكمي وكتلة البطين األيسر في مرضي السكر
 المشرفون : 

 عة المنوفيــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست   ريحاب ابراهيم ياسينـ د/ 

 عة المنوفيــــــــــــــــةجامبكلية الطب لقلب واألوعية الدموية أمراض ا قسممدرس ب   محمد يحيي عبد الخالقـ د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء أحمد صبري فؤاد الحامولي ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

مات دراسة نتائج الفترة المحيطة بالو دة للحا ت شديدة التقيد في النمو داخل الرحم ذات البداية المتأخرة باستخدام المعل
 البيوفيزيائية ومؤشرات الدوبلر الجنينية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب  النساء والتوليد قسماذ بأست   مدحت عصام الدين حلميد/ أ.ـ 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب ء والتوليد النسا قسممدرس ب   محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ــــــــــــــــةعـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب األشعة التشخيصية  قسممدرس ب   شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد بهنسي الشيات ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع

 تأثير ا ق األنسجة تحت الجلد في العمليات القيصرية علي مضاعفات الجرح والشكل التجميلي 
 المشرفون : 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامب بكلية الطالنساء والتوليد  قسماذ بأست   مدحت عصام الدين حلميـ أ.د/ 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب النساء والتوليد  قسمأستاذ مساعد ب  نبيا ابراهيم الخوليـ   د/ 

 ماجستير عالل األورام والطب النووي  محمد طه محمود طه ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 في سرطان الخاليا الطالئية بالثدي 2القيمة التنبؤية وا نذارية  ظهار ب يدي ال 
 المشرفون : 

 ـــــــــة المنوفيـــةعــجامبكلية الطب عالج األورام والطب النووي   قسماذ ورئيس أست   ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 

 عـــــــة المنوفيـــةجامبكلية الطب عالج األورام والطب النووي   قسماذ مساعد بأست   هاجر عبد المجيد العجيزيـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــةجامبكلية الطب عالج األورام والطب النووي   قسممدرس ب    سوزي فوزي جوهرـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــةجامبكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   قسممدرس ب   ماء شمس الدين محمدأسـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة إيمان محمد عبد المقصود علي ط/ـــ 33
 :  لةالرسا موضوع

 في الصدفية 1وعامل تحفيز مستعمرة  9دور التعبير الجيني لمستقبل شبيا التول 
 المشرفون : 

 عـــــــــــة المنوفيـــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية   قسماذ بأست   مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 ــــــــــــةــــــــــــــــعـــــــة المنوفيـــــجامة الطب بكليالطب الطبيعي والتأهيل  قسممدرس ب    داليا صالح سيفـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسممدرس ب   شيرين صبحي السيدـ   د/ 
 اسلية وأمراض الذكورةماجستير األمراض الجلدية والتن إشراق حمدي عالم مصطفي ط/ـــ 34

 :  الرسالة موضوع
 التعدد الجيني للكالبروتكتين في مرضي التهاب الجلد التأتبي

 المشرفون : 
 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية   قسماذ بأست   مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
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 عـــــــة المنوفيـــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية   قسممدرس ب   ريم أحمد عبد العزيز حسنـ   د/ 

 ةـــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب والمناعة الطبية  الميكروبيولوجيا أستاذ مساعد    عزة زغلول لبيبـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال  أميرة محمد صالح يسن ط/ـــ 35

 :  الةالرس موضوع
 مستوي البروتين الملحي الحامضي في الدم المصل بالولدان الخد  المصابين بالتهاب القولون الناخر

 المشرفون : 
 ـــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية    مها أحمد البسيونيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    نهلة محمد سعيدـ   د/ 
 عالء الدين مصطفي عبد الفتاح ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ـــ 36

 :  الرسالة موضوع
 دور الموجات فوق الصوتية في التنبؤ في ازاحة اللولب المستقبلية بعد تركيبة

 المشرفون : 
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب النساء والتوليد  قسماذ بأست   ناصر كمال عبد العال/ ـ أ.د

 ـــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعــــــــــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب النساء والتوليد  قسمأستاذ مساعد ب    رجب محمد داوودـ   د/ 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب النساء والتوليد  قسممدرس ب   ابراهيم علي سيف النصرـ   د/ 

 ب واألوعية الدمويةماجستير أمراض القل محمد نجدي وديد حسن ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

 العالج غير الدوائي  رتفا  ظغط الدم المقاوم
 المشرفون : 

 عة المنوفيــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 

 راض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورةماجستير األم إيمان أحمد أحمد البتانوني ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 في مرض الصدفية  91تعدد الشكل الجيني لسي دي 
 المشرفون : 

 عـــــــــــة المنوفيــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية   قسماذ ورئيس أست    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 عـــــــة المنوفيـــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية   قسممدرس ب   هبا هللا سعد الدين بازيدـ   د/ 

 عــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسممدرس ب   ايمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 دكتوراه طب الطوارئ  أحمد عبد الحكم أيوب ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

للتنبؤ بالنتائج وا حتياج الي التنفس  qSOFAوالتقييم السريع لفشل األعضاء المرتبط بتلوث الدم  Curbــــــــ 65دراسة مقارنة بين 
 ا صطناعي في المرضي الذين يعانون من ا لتهاب الرئوي  

 المشرفون : 
 عـــــــــــة المنوفيـــــــــةجامبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   قسمذ باأست    مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 

 عـــــــة المنوفيـــــــــةجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن   قسماذ مساعد بأست   محمود موسي الحبشيـ   د/ 
 

 دكتوراه جراحة القلب والصدر الشيامحمد أحمد عزت  ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع
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 النتائج قصيرة المدي للطرق الجراحية المختلفة في تجنب تغيير الصمام األورطي في حا ت تغيير جز  الشريان األورطي 
 المشرفون : 

 منوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعـــــــــــة الجامبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسماذ بأست    أحمد لبيب دخانـ أ.د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسماذ بأست   سعيد عبد العزيز بدرـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية طب والصدر  جراحة القلب قسماذ مساعد وقائم بعمل رئيس أست    رفيق فكري برسومـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسممدرس ب   محمد جمال حجاجـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةعـــــــــــة المنوفيــــــــجامبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسممدرس ب   محمد فوزي الطويلـ   د/ 

 دكتوراه طب الحاالت الحرجة  عال سعيد محمد إبراهيم ط/ـــ 48
 :  الرسالة موضوع

 دور تقنيات التصوير غير اإلختراقية في تنبؤ النتائج في اصابات الدماغ الرضية
 المشرفون : 

 عــــــــــة المنوفيـةجامبكلية الطب كزة وعالج األلم التخدير والعناية المر  قسماذ بأست    ممدوح لطفي السيدـ أ.د/ 

 عــــــــــة المنوفيـةجامبكلية الطب التخدير والعناية المركزة وعالج األلم  قسماذ بأست   محمد ياسر ابراهيم البحارـ أ.د/ 

 عـــــة المنوفيـةجامطب بكلية الالتخدير والعناية المركزة وعالج األلم  قسممدرس ب   حاتم بهجت أبو الوفاـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصية  قسممدرس ب   شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 دكتوراه جراحة القلب والصدر خالد عبد هللا محمد شعبان ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 رة ومتوسطة المدي  عادة بناء الشران التاجي النازل ا مامي في حا ت تصلب الشريان التاجي المعقدالنتائج المبك
 المشرفون : 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسماذ بأست    أحمد لبيب دخانـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية طب جراحة القلب والصدر  قسماذ مساعد وقائم بعمل رئيس أست    برسوم رفيق فكريـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسممدرس ب   محمد جودة عبد اللطيفـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب القلب والصدر  جراحة قسممدرس ب    هشام حسن أحمدـ   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة محمد رفعت محمود مازن ط/ـــ 43
 :  الرسالة موضوع

 ذئبي األيريزين وسمك بطانة الشريان السباتي لدي اإلناث البالغات المصابات بمرض ا هاب الكلوي ال
 المشرفون : 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ بأست   صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــورةعـــــــــــة المنصـــجامبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ بأست   دينا عبد الحليم شاهينـ أ.د/ 

 عـــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسماذ مساعد بأست   أشرف عبد الرؤوف داوودـ   د/ 

 وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعـــــــــــة المنجامبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسممدرس ب   عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسممدرس ب   ايناس صبحي زهرانـ   د/ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  ديفيد ثروت حكيم ط/ـــ 44
 :  الةالرس موضوع

التغييرات في اجهاد الجدار الحر للبطين األيمن في المرضي الذين يعانون من احتشاء حاد بالجدار السفلي للقلب ومرضي 
 قصور الشرايين التاجية المزمن الذي يتضمن الشريان التاجي األيمن

 المشرفون : 
 عـــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   محمود علي سليمانـ أ.د/ 
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 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب    مراد بشاي ميناـ   د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــةجامالطب  بكليةأمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب   محمد يحيي عبد الخالق ـ   د/ 

 دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن رحاب عبد الفتاح سعد سعد ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضوع

 دور الموجات فوق الصوتية للصدر في التعامل مع ا نسكاب البلوري النضحي
 المشرفون : 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــةجامبكلية الطب ألمراض الصدرية والتدرن ا قسماذ ورئيس أست    رمضان محمد بكرـ أ.د/ 

 عـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــةجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ بأست   رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 عـــــــــــة المنوفيـــــــــةجامبكلية الطب درية والتدرن األمراض الص قسماذ مساعد بأست   محمود موسي الحبشيـ   د/ 

 888/8/1/9102 الموضوع رقم

 الباطنـة العامـةأمـراض الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية . (8وذلك طبقا لن) المادة )  أية عبد الباسط أحمد/  ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 889/8/1/9102 الموضوع رقم

طــب وجراحــة العــين الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لن) المادة )ني الشرقاوي  ريهام عبد هللا عبد الغ/ ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 860/8/1/9102 الموضوع رقم

ا اإلكلينيكيـة الباثولوجيـالموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لن) المادة )سلمي أحمد محمد الحماقي  / ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 862/8/1/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبالجراحـة العامـة بلـوم الدراسـات العليـا فـي الموافقة على منح دـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لن) المادة )سامح إسماعيل محمد أبو حجازي  

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 861/8/1/9102 الموضوع رقم

جراحــة األنــف واألذن الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن حـوث مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والب
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لن) المادة )هبد محمد حسن الشامي  / ةللطبيبوالحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 861/8/1/9102 الموضوع رقم

 رحاب / ةللطبيب طب األسرةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لن) المادة )  أمين السيد محمد

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 686/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أحمد على محمود عبيد  .بيبللطفي جراحة العظام 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 866/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأن/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د
   / أحمد عبد المنعم على دويدار  .بيبللطفي جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 868/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنللدراسات العليا والبحوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
   / أحمد عبد السالم عطية أبو عيطة  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 866/8/1/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنللدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
   / خالد محمد إسماعيل  .بيبللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 868/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات ا  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلعليــا والبحــوث م
 .%80ر11 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ سامية سامي محمد مشعل بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 869/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%77ر7 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ أسماء زكي عبد الحميد تركي بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 880/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد جـــدا  عـــام بتقـــدير/ محمـــد أحمـــد عبـــد الكـــريم الجنـــايني بيـــبللطالماجســـتير فـــي التخـــدير والعنايـــة المركـــزة 

 .%81ر77
 
 : ـرارــالقـ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 882/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%71ر81 ونسبة مئوية/ جيد/ عام بتقدير/ عال أحمد نصر إسماعيل بيبةللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%78ر22 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرسميع على شلبي / محمد عبد البيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%77ر17 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ دعاء مصطفي على على بيبةطللالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 886/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%79ر22 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد محرم أحمد بدوي بيبللطب األطفال الماجستير في ط

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 886/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%72ر75 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أماني فوزي محمد إسماعيل بيبةللطجستير في طب األطفال الما
 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ـــ بشــأنم
 .%77ر08 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ الزهراء عبد الرحمن هيكل بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 886/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   لفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير ا ـــ بشــأنم
 .%79ر22 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ سارة سعد مليجي الميهي بيبةللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 888/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة أنـــ بشــم
 ونســبة مئويــةجيدجــدا  عــام بتقــدير/ أحمــد جــابر الســيد الســيد عمــارة بيــبللطالماجســتير فــي أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 

 .%80ر72
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 889/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%82ر99 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير مروة أحمد محمد الغرابلي/ بيبةللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 890/8/1/9102 وع رقمالموض

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%78ر19 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير كيرلس ناجي فكري فهمي/ بيبللط التوليد وأمراض النساءالماجستير في 

 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%78ر77 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمد حسن سليمان بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%72ر95 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ مريم عبد المنعم إبراهيم محجوب بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســبة مئويــةجيدجــدا  عــام بتقــديري محمــد مصــطفي البربــري / مصــطفبيــبللطالماجســتير فــي جراحــة األذن واألنــف والحنجــرة 

 .%79ر17
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 896/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%79ر77 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ ناريمان محمود عبد الظاهر بيبرس بيبةللطرة الماجستير في طب األس

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 896/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   جــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح در  ـــ بشــأنم
 .%70ر77 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ ماجد فوزي عبد المنعم عفيفي بيبللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   فرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير ال ـــ بشــأنم
 .%77ر19 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أحمد سمير عبد العظيم حسن عرفة بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 896/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   قــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالمواف ـــ بشــأنم
 .%79ر12 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مصطفي حامد عالم/ بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

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

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة شــأنـــ بم
 .%78ر11 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير نهي محسن حسين عمر/ ةبيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 899/8/1/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنيــا والبحــوث م
 .%78ر91 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ دعاء عبد هللا خليل أبو الحسن بيبةللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 600/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%70ر11 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ صالح فاروق محمد عبد الخافظ بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 602/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%71ر18 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد عوني الجندي بيبللطالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 امعة... ويرفع للج  الموافقة
 601/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%71ر92 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هبه عادل صالح عمر سعيد بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 601/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%71ر88 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ فادي وجدي توفيق مرقص بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 606/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%77ر77 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمد إبراهيم إبراهيم دبور بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 606/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%75ر92 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديررة السيد سعد مطر / سابيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 608/8/1/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيدجـــدا  عـــام بتقـــدير/ صـــبرين محمـــد ســـامي أصـــيلة بيبـــةللطالحـــارة وصـــحتها الماجســـتير فـــي طـــب المنـــاطق 

 .%78ر22
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 606/8/1/9102 الموضوع رقم

نـة العامـة أمـراض الباطالموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لن) المادة )وائل محمد محمد عيسي / للطبيب
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 860/8/1/9102 الموضوع رقم

/ علـى محمـد عطـا هللا الطبيـبلـدخول  فرصـة اسـتثنائيةالموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
دبلوم جراحة العظام : مادة أمراض العظام لمدة دور واحد أو دورين علما بأنا ناجح في الـثالث مـواد) اصـابات العظـام الشرقاوي 

  وجراحة العامة والمقرر اإلختياري( ولم يتبقي لا ا  هذه المادة .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 960/8/1/9102 موضوع رقمال

/ محمـد إبـراهيم عبـد الطبيـبالموافقـة علـى فرصـة اسـتثنائية لـدخول  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
لمدة دور واحد أو دوريـن علمـا بأنـا نـاجح  أمراض القلب واألوعية الدموية: مادة  أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستيرالحميد 

  تبقي لا هذه المادة .ختياري  و والمقرر اإلمادتي أسس أمراض القلب  في
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 206/8/1/9102 الموضوع رقم

المـدرس / أحمـد عبـاس ضـيف للطبيـبالموافقة علـى قطـع إيقـاف القيـد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 دكتوراه .درجة الجراحة المخ واألعصاب لالمساعد بقسم 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 226/8/1/9102 الموضوع رقم

درجـة ل/ إينـاس عـاطف النجـار ةللطبيبـالموافقة علـى قطـع إيقـاف القيـد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  . األمراض العصبيةدكتوراه ال

 : رارــالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 126/8/1/9102 الموضوع رقم

المهنــي دبلــوم الســموم  للــدبلوم تســجيلالموافقــة علــى  ـــ بشــأن رئــيس الطــب الشــرعي والســموم اإلكلينيكيــةأ.د/  عــرض خطــاب
ة ـــــ م الطبيـة الصـحي: كليـة العلـو والكيمياء الطبية الشـرعية ودبلـوم دراسـة مسـرح الجريمـة ودورة فـي خدمـة العدالـة تخصصـات 

وما  كلية طب األسنان ـــ كلية التكنوبيولوجي وما يعادلها ــــ كلية الطب البيطري ـــ كلية الزراعة وما يعادلها كلية الخدمة اإلجتماعية
ـــ كليــة اقتصــادي منزلــي  وأي كل ـــ كليــة امداب ــ ـــ كليــة التربيــة ــــ ـــ كليــة الشــريعة والقــانون أزهــر ـــ يــا آخــري  ذات صــلا غيــر يعادليــا ــ

ـــ الســموم  مــذكورة فــي الالئحــة الداخليــة اإلداريــة والماليــة لمــنح الــدبلوم المهنيــة فــي دراســة مســرح الجريمــة ودوره فــي خدمــة العدالــا ــ
 والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مرحلــة الدراســات العليــا )نظــام الســاعات المعتمــدة( بكليــة الطــب جامعــة المنــوفي المعتمــدة مــن المجلــس

 األعلي للجامعات ونظرا لكثرة األعداد المتقدمة لطلب التسجيل لدبلومات .
 : ـرارـالقــ

   يؤجل للمجلس القادم
 126/8/1/9102 الموضوع رقم

تصـويب نتيجـة امتحانـات الدراسـات العليـا دور أكتـوبر الموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
 حو التالي :على الن 0281

دبلـوم طـب األطفـال جـزء ثـاني ليصـبح نـاجح فـي مـادة الوراثـة حيـث أنـا تـم ــــ الطبيب/ محمود عبد الخالق محمد على الظـاهر 8
وذلـــك ليصـــبح نـــاجح فـــي مـــادة الوراثـــة بمجمـــو   17بـــد  مـــن  10ر5الرصـــد عـــن طريـــق الخطـــأ حيـــث أن درجـــة الشـــفوي تصـــبح 

 92ر88والمعـــدل الفصـــلي للجـــزء األول  719/900بمجمـــو  درجـــات  15ر5لثـــاني ليصـــبح المعـــدل الفصـــلي الجـــزء ا 70/200
 ويتم منح الدرجة . %77ر18بنسبة بتقدير جيدجدا 
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دبلوم أمراض الباطنة العامة جزء ثـاني تمـت مراجعـة مـادة الباطنـة العامـة تـم نقـل درجـات  الطبيبة/ نانسي عادل ميخائيل فرلـــ 1
لتصـبح ناجحـة فـي مـادة الباطنـة العامـة وراسـب  510/850لتصبح ناجحـة فـي المـادة بمجمـو  الشفوي والعملي عن طريق الخطأ 

 مقرر اختياري .
دبلـوم طـب وجراحـة العـين جـزء أول تـم تصـويب النتيجـة فـي مـادة الباطنـة ليصـبح نـاجح  مينا مجـدي ظريـف غطـاسالطبيب/ ـــ 1

 . 15/50كان خطأ في رصد الدرجة لتصبح 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  ةالموافق
 
 

 626/8/1/9102 الموضوع رقم

زوجي( امتحان مادة التناسلية الورقة الثانية  86فردي و 04مذكرة أ.د/ عميد الكلية  ـ بشمن تسليم عدد أربعون ورقة إجابة  
 .. بعد تصحيحه تم تسليمه مفقودا منه ورقة إجابة .من كنترول الماجستير الجزء الثاني .

 : ـرارـالقــ

 ماجسـتير األمـراض الجلديـة والتناسـلية/ أميرة أحمد النبوي للطبيبةقرار اللجنة المشكلة لتقييم درجة مادة التناسلية  على موافقةال
 المكون من اللجنة المشكلة :.... ويرفع للجامعة .

 عميد كلية الطب  ــ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 
 للدراسات العليا والبحوثكلية ال وكيل  محمد سامي قنديل ــ أ.د/  
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية   عالء حسن مرعيــ أ.د/  
 رئيس كنترول دراسات عليا ماجستير .  محمد نعمان محمدد/   ــ  

 وتري اللجنة المشكلة لتقييم درجة مادة التناسلية كامتي :
 . 57/200ـــ درجة التحريري للورقة األولي )جلدية( 
 . 79/200رجة التحريري للورقة الثانية )جلدية(ـــ د 
 . 91/75ـــ درجة التحريري للورقة األولي )تناسلية( 

 . 72/200وبحساب المتوسط تكون درجة التحريري )ورقة ثانية تناسلية(
 
 
 

 
لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـمعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور أحمـد / وا 

 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمـد على جمال الدين
 
 

 
  الكليةعميد                                أمين المجلس                   

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

 مال الدينج
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