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 جامعة المنوفية            

 كلية الطب                 
 أمانة المجالس واللجان       

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

  21/5/9102الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباحمام الساعة وذلك في ت 0281/0282" للعام الجامعي الجلسة التاسعةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب وكيل الكلية بشئون التعليم والطالب نانسي يوسف أسعدبرئاسة أ.د/  80/5/0282الموافق  األحديوم 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة         ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
  يل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوثوك     ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 

  قسم التخدير والعناية المركـــزةرئيس       حاتم أمين عطا هللا د/أ. ـ
 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     أيمن عبد القادر شبانه ـ أ.د/ 

   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة     ـ أ.د/عاطف أبو السعود علي
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 صحة العامة وطب المجتمــعقسم ال رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 

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

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

 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواويد/ أ.ـ 
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة    المؤمن مرعيـ أ.د/ عالء حسن عبد 
  الجراحة العامة قسمرئيس       حاتم محمود سلطاند/ أ. ـ

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

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

 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل رئيس     سمر جابر أحمد سليماند/ أ.ـ 
 ــاــــــــــرئيس قسم الباثولوجيـ      هيام عبد السميع عياد 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 
  ةــــــــإلكلينيكيا سم الفارماكولوجياقائم بعمل رئيس ق     ـ   د/ مها محمد على البطش 

 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ بقسم      عادل حسين عبد المعطيـ أ.د/ 

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

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

 سم الفسيولوجياأستاذ بق     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/
  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    الصعيدي أسماء جابر عبده ـ أ.د/

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني
 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

 اإلكلينيكيـــــــة   أستاذ بقسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 
 ع ـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     محمد أنور الشاذليـ أ.د/ هويدا 

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

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

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

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    د/ رانيا محمد عزمي الشاذليــ  
  مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد

  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز د/   ـ
 

 * وحضر كل من اإلنابة أ.د/ رئيس القسم :
  قسم األمراض الصدرية والتدرنب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 

 قسم الهستولوجياب أستاذ  رانيا إبراهيم ياسين ـ أ.د/
 عدم الحضور كل من : * وقد اعتذر عن

   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة     أ.د/ والء فريد عبد العزيز موسي ـ
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق

  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     الدماطيـ  د/ وائل جابر السيد 
 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 

 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر ـ   د/ رفيق فكري برسيم   رئيس قسم عالج األورام والطب النووي ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري
   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزةـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي لمتوطنةأستاذ بقسم األمراض ا ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة ـ أ.د/ غادة عزت حمودة  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاءـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة
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 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــامـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيديا الطبيةأستاذ بقسم الميكروبيولوجـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصابـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة ـ أ.د/ محمود على سليماندرنـــة والتأستاذ بقسم األمراض الصدري ـ أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش
 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة ـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل  أستاذ بقسم طب األطفال ـ أ.د/على محمد الشافعي

 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة   ـ أ.د/ حسين أحمد ندا   ياء الحيويةأستاذ مساعد بقسم الكيم ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم ـ أ.د/ معوض محمد الخولي    أستاذ بقسم طب وجراحة العينهشام محمد فؤاد المزار  ـ أ.د/

  
ورئيس المجلس بذكر " بسم  طالبنانسي يوسف أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والأ.د/  ةالجلسة السيد تواستهل

 ...للجميع دوام التوفيق  مجلس متمنيةالالسادة الحضور أعضاء ب اسيادته تهللا الرحمن الرحيم " ثم رحب
 

 هنأت سيادتها السادة الحضور بشهر رمضان المبارك أعاده هللا علي الجميع بالخير واليمن والبركات .ـــ 
 س قسم الباثولوجيا بالكلية لوفاتها .ـــ نعت أ.د/ كوثر عامر أستاذ ومؤس

ووالـدة زوجـة أ.د/ أحمـد أحمـد جمـال ــــ ـــ نعت أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيـق أسـتاذ بقسـم عـالو األورام بالكليـة لوفـاة والـدتها 
 الدين عميد الكلية .

 

 على النحو التالي :في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال  اسيادته تثم بدأ *
 

 : المصادقات : أوال
 2002/9/5/1029الموضوع رقم 

 الموافــق األحــدوالمنعقــدة يــوم  1028/1029 يللعــام الجــامع" الثامنــةالمصــادقة علــى محضــر اجتمــاع مجلــس الكليــة " الجلســة 
 . 2000/8/1/1029حتى  818/8/1/1029 والمتضمنة القرارات من  1029/ 21/1

 القــــرار :

 المصادقة
 1200/9/5/1029الموضوع رقم 

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

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
مدينـة فـانكوفر الـي  المـدرس المسـاعد بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة بالكليـة هاجر صـالح أبـو النجـا/ الطبيبة سفر* الموافقة على 

علــي نفقــة  1029يونيــو  12حتــي  11لجمعيــة التطــور فــي التــدفق الخلــوي فــي الفتــرة مــن  81بكنــدا لحضــور المــلتمر الــدولي ال
 الجامعة حيث يوجد لسيادتها ثالث أبحاث مقبولة بالملتمر .

 
 : موضوعات لإلحاطة : نياثا

 3200/9/5/1029الموضوع رقم 

ــة اع إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــ ــالجن والمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي  الســابعة " الجلســةالدراســات العلي
 . 9/1/1029الموافق  الثالثاء
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 4200/9/5/1029الموضوع رقم 

والمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الثامنــة  " الجلســةالعالقــات الثقافيــةلجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 5/5/1029الموافق  األحد

 القــــرار
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 أحيط المجلس علما
 5200/9/5/1029الموضوع رقم 

ــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع  ــات لجن  األحــدوالمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الثامنــة  " الجلســةالمكتب
 . 5/5/1029الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 6200/9/5/1029وع رقم الموض

والمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الســابعة" الجلســة  لجنــة القــيم والمبــاديإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 18/1/1029الموافق  الثالثاء
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 7200/9/5/1029الموضوع رقم 

والمنعقـدة  1028/1029" للعـام الجـامعي الثامنـة" الجلسـة  لـيم والطـالبشـئون التعلجنـة إحاطة المجلـس علمـا بمحضـر اجتمـاع 
 . 21/5/1029الموافق  األحديوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 8200/9/5/1029الموضوع رقم 

" للعــــام الجــــامعي الســــابعة" الجلســــة  برنــــامط الطــــب والجراحــــة التكــــامليمجلــــس إدارة إحاطــــة المجلــــس علمــــا بمحضــــر اجتمــــاع 
 . 21/5/1029الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  1028/1029
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 : موضوعات أخري  : ثالثا
 9200/9/5/1029الموضوع رقم 

الموافقـة علـى قبـول كولـدير ميـاي كهديـة  ـ بشأن المدرس بقسم الهستولوجياحسام عبد الحميد غباشي / د الطلب المقدم منعرض 
 ة أو المستشفيات الجامعية .وذلك لتركيبة بالكلي

 القــــرار

  بالجامعةويعرض علي لجنة قبول الهدايا وتقدم المجلس بالشكر لسيادته ... الموافقة 
 2020/9/5/1029الموضوع رقم 

سـام الموافقة علـى توزيـع  الكتـب والمراجـع الموجـودة بالمكتبـة علـى أق ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
الكلية المختلفة لالسـتفادة بهـا عوضـا عـن تكدسـها علـى أرفـف المكتبـة دون إسـتخدام وقصـر الكتـب الموجـودة بالمكتبـة علـى 

 وما فوقها والكتب االلكترونية . 0222الطبعات 
 

 القــــرار

 ةـــــــــــــــــــــالموافق
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب : رابعا
 2220/9/5/1029الموضوع رقم 

 :0281/0282للعـام الجـامعي الممتحنين الموافقة على تشكيل لجنة ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية  
 لطلبة الفرقة الرابعة   : الصحة العامة وطب المجتمعـــ قسم 8

 قسم البأستاذ  أ.د/ محمود السيد أبو سالم أستاذ ورئيس قسم  أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس
 قسم الأستاذ ب أ.د/ ربيع الدسوقي البهنسي  قسم الأستاذ ب أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول 
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 :الباقون لإلعادة ــــ مواد تخلف من الفرقة األولي 
 قسم الأستاذ مساعد ب  د/ ياسر عطاء غنيم  قسم  الأستاذ ب أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر

 قسم المدرس ب د/ فاتن عز العرب يونس  
 لطلبة الفرقة الرابعة   : األنف واألذن والحنجرةـــ قسم 0

 أستاذ بالقسم أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل  أستاذ بالقسم أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب
 مدرس بالقسم د/ أحمد محمود حمدان  

 وقبول إعتذار كل من لوجود صلة قرابة :
 أستاذ بالقسم أيمن السيد عبد العزيزأ.د/  أستاذ ورئيس القسم أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري

 الفرقة الثالثةلطلبة    :الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةـــ قسم 3
 مدرس بالقسم د/ عماد متولي الحناوي  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس القسم  د/ مها محمد البطش   

 مدرس بالقسم  د/ صفا رياض الفقي  
     : التشريح واألجنة قسم ــــ 4

 بالقسممساعد  أستاذد/ وائل بدر الخولي        أستاذ ورئيس القسم .د/ مصطفي محمود الحبيبيأقة الثانية : الفر 
 أستاذ مساعد بالقسم  نيفين محمد الشريفد/       

 أستاذ بالقسم أ.د/ أحمد سعيد ذو الفقار      أستاذ ورئيس القسم   أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي( 0+5الفرقة األولي )
 أستاذ بالقسمأ.د/ أحمد سعيد ذو الفقار       أستاذ ورئيس القسم .د/ مصطفي محمود الحبيبيأ لفرقة األولي نظام قديم :ا
 أستاذ مساعد بالقسم د/ نهي محيي عيسي       

 القــــرار

 ةـــــــــــــــــــــــالموافق
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 1220/9/5/1029الموضوع رقم 

علـى تصـويب نتيجـة بنـاء علـى حكـم محكمـة القضـاء اإلداري  الموافقـةــــ بشـأن  لشئون التعليم والطالب مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
 بالمنوفية :

 
 م

 
 اسم

 
 المادة

عدد  الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
الدرجات 
 المضافة

درجة 
 المادة

المجموع 
 الكلي 

درجة  التراكمي
 المادة

المجموع 
 الكلي

 التراكمي

مصــطفى حــازم ط/  2
ســــــامي طنطــــــاوي 

 السروي

الجراحة 
 العامة

889 
 ممتاز
 

 2811ر5
 جيد//

 5895ر5
 ممتاز

 مرتبة الشرف

812 
 ممتاز
 

 2811ر5
 ممتاز

 5895ر5
 ممتاز

 مرتبة الشرف

1 
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خـــــريل الكليـــــة دور نـــــوفمبر 
1025 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 2320/9/5/1029الموضوع رقم 

الموافقـة علـى تشـكيل لجــان الممتحنـين العامـة للفـرق الدراسـية وفقــا ــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطــالبكيـل الكليـة مـذكرة أ.د/ و 
للفـرق الدراسـية وتقـديرات التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات والمسئولة عن مراجعـة النتيجـة الكليـة  ة( من الالئح18للمادة)

 المواد ..على النحو التالي :
  ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ عميد الكلية ة األولي: ـــ الفرق8

 الفسيولوجيا قسمأ.د/ رئيس  ـــ التشريح قسمـــ أ.د/ رئيس   كنترول الفرقة ـــ أ.د/ رئيس  
  ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ عميد الكلية ـــ الفرقة الثانية: 0

 الفسيولوجيا قسمأ.د/ رئيس  ـــ التشريح  قسمــ أ.د/ رئيس ـ  رئيس كنترول الفرقةـــ أ.د/   
  ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ عميد الكلية ـــ الفرقة الثالثة: 3

 الفارماكولوجيا قسمأ.د/ رئيس  ـــ الباثولوجيا قسمــ أ.د/ رئيس ـ  ـــ أ.د/ رئيس كنترول الفرقة  
  ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ عميد الكلية ـــ الفرقة الرابعة: 4

 الرمد قسمأ.د/ رئيس  ـــ طب المجتمع قسمــ أ.د/ رئيس ـ  ـــ أ.د/ رئيس كنترول الفرقة  
  ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ عميد الكلية ـــ الفرقة الخامسة: 5

 طب األطفال قسمأ.د/ رئيس  ـــ الباطنة العامة قسمــ أ.د/ رئيس ـ  أ.د/ رئيس كنترول الفرقة ـــ  
  ــ أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د/ عميد الكلية ـــ الفرقة السادسة: 6

 لنسا والتوليدا قسمأ.د/ رئيس  ـــ الجراحة العامة  قسمــ أ.د/ رئيس ـ  ـــ أ.د/ رئيس كنترول الفرقة  
 القــــرار

 الموافقـــــــــــــــــــــــة
 2320/9/5/1029الموضوع رقم 

/ أحمـد ربيـع محمـد عبـد المقـدم مـن الطالـبقبـول العـذر الموافقـة علـى ــــ بشـأن  لشئون التعليم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
بـالقوات المسـلحة  تحـان الـدور األول نظـرا لظـروف تجنيـدهعـن دخـول ام  1028/1029للعام الجـامعي  بالفرقة الرابعةاللطيف 

 االمتحانات بالدور الثاني . على أن يؤدي
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 

 2420/9/5/1029الموضوع رقم 

 يول على النحو تشكيل لجان الممتحنين الخاصة بالمودالموافقة على ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 التالي :

Resp. module Cardio module Nutrition module 
 فسيولوجيا د/ سوزي فايز عويضة هستو د/ غادة الصيفي هستو د/ هالة الحرون 2
 فارما د/ عماد متولي الحناوي تشريح د/ منار على فريد فارما د/ إيمان سويد 1
 كيمياء د/ منال عبدالعزيز سعفان ارماف د/ مها محمد البطش تشريح علياء صالحد/  8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميكرو د/ سومة السيد عجالن طفيليات د/ نهي محمد أبو حسين 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هستو د/ رانيا ياسين ميكرو د/ أسماء شعبان سليم 5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باثولوجيا د/ داليا رفعت الشراكي هستو د/ داليا الغزولي 2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيمياء د/ مأثر الشافعي باثولوجيا د/ هالة سعيد الربعي 5
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فسيولوجيا د/ صفاء محمد القطب كيمياء د/ أيمان عبد الفتاح بدر 8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فسيولوجيا د/ سالي سعيد على 9

 القــــرار

 ة ـــــــــــــــــــــــــــالموافق
 2520/9/5/1029الموضوع رقم 

جنيـة )ألـف  8222مكافـأة  شـهرية قيمتهـا صـرف الموافقـة علـى ــــ بشـأن مسنق برنـامط الطـب والجراحـة التكـاملي مذكرة أ.د/ 
الحزم الدراسية بالبرنامل المتميز )المستوي األول( عن الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الجـامعي / رانيا ياسين مسنق للدكتورةجنية( 
 بالالئحة الداخلية نظام الخمس سنوات . 88طبقا للمادة  1028/1029
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:موضوعات  خامسا
 2620/9/5/1029الموضوع رقم 

المؤتمر السنوي السادس والعشـرون لكليـة الطـب الجامعـة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 . New Therapies & Modalities in Medicineتحت عنوان :  1029أكتوبر  82حتى  15في الفترة من  المنوفية
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 
 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  اسادس

 2720/9/5/1029الموضوع رقم 

الموافقة على تجديد ـــ بشأن  األستاذ المساعد بقسم القلب واألوعية الدمويةعرض الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد مختار القرش 
 للعمل بالمجمع الطبي التابع للتأمين الصحي بطنطا وذلك في غير أوقات العمل الرسمية .التعاقد 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 
 2820/9/5/1029الموضوع رقم 

يــل المعيــدة بقســم الطــب الطبيعــي والتأه/ الزهــراء أحمــد حمــاد الطبيبــةالموافقــة علــى تعيــين ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2920/9/5/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس درس المســاعد بقســم المــ/ هنــاء عبــد المحســن محمــد عيــد الطبيبــةالموافقــة علــى تعيــين ـ
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراي .لشغل وظيفة مدرس األمراض الصدرية والتدرن بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1020/9/5/1029الموضوع رقم 

 األنسـجة وبيولوجيـاالمعيـدة بقسـم حمـد الدسـوقي / أسـماء علـى أالطبيبةالموافقة على تعيين ــ 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
 1220/9/5/1029الموضوع رقم 
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لشـغل المعيد بقسم التخـدير بالكليـة / إبراهيم أحمد إبراهيم والش الطبيبين الموافقة على تعيــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1120/9/5/1029الموضوع رقم 

 وافقة على تعيين كل من :المــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المعيدة بقسم عالج األورام والطب النووي   / منار صالح الدين على عبد السميعالطبيبةــ 8
 المعيدة بقسم عالج األورام والطب النووي     / يوستينا ناجي كاملالطبيبةــ 0
 لماجستير من طب المنوفية .بذات القسم والكلية نظرا لحصولهما على درجة الشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1320/9/5/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المعيد طب حاالت حرجة بقسم التخدير   / أحمد ظريف عبد الباسط إبراهيمالطبيبــ 8
 المعيد طب حاالت حرجة بقسم التخدير   عبد السالم / عبد السالم صالحالطبيبــ 0
 المعيد طب حاالت حرجة بقسم التخدير    / محمد محمود حلمي بدرالطبيبــ 3
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولهما على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 

 
 
 
 

 : ـرارـالقــ

 امعةالموافقة .... ويرفع للج
 1420/9/5/1029الموضوع رقم 

المعيـدة بقسـم الطـب الشـرعي / ريهام صبحي مصلحي أبو عيـاد ةالطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد والسموم بالكلية 

 : ارـرـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1520/9/5/1029الموضوع رقم 

المعيـدة بقسـم التشـريح  بالكليـة / إنجـي عبـد العظـيم كمـال نوفـل ةالطبيبـالموافقة على تعيين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 منوفية .بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب اللشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1620/9/5/1029الموضوع رقم 

المـدرس المسـاعد بقسـم األمـراض / إيمـان سـامي محمـد مطـر ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 على درجة الدكتوراي . بذات القسم والكلية نظرا لحصولهالشغل وظيفة مدرس النفسية والعصبية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1720/9/5/1029الموضوع رقم 

 طـب األسـرةالمـدرس المسـاعد بقسـم  بركـات / أية مصطفي علـيةالطبيبـالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لى درجة الدكتوراي .بذات القسم والكلية نظرا لحصولها علشغل وظيفة مدرس بالكلية 
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1820/9/5/1029الموضوع رقم 

مـدرس مسـاعد تخاطـب بقسـم / أسـماء الدسـوقي رشـاد قنـديل ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 ية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراي .بذات القسم والكللشغل وظيفة مدرس األنف واألذن والحنجرة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1920/9/5/1029الموضوع رقم 

المعيــد بقســم أمــراض القلــب واألوعيــة / محمــد ســمير جمعــه الطبيــبالموافقــة علــى تعيــين ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 قسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .بذات اللشغل وظيفة مدرس مساعد الدموية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 3020/9/5/1029الموضوع رقم 

األنـف واألذن والحنجـرة بالكليـة بقسـم المـدرس أحمد حمدي أحمد الشـافعي / د النظر في منحـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .ل بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها إعارة لمدة عام أو 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 3220/9/5/1029الموضوع رقم 

 مثـل كليـة إلـىأسـتاذ بقسـم النسـاء والتوليـد بال/ محمـد محمـد إبـراهيم خليـل أ.دنقـل ـــ بشأن النظـر فـي  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بناء على طلبة .كفر الشيخ جامعة طب الكلية وظيفته ب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 3120/9/5/1029الموضوع رقم 

الجراحـة العامـة بالكليـة إعـارة لمـدة بقسـم المـدرس محمد نزيه شـاكر نصـار / د النظر في منحـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها عام أول بدون مرتب للعمل ب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 3320/9/5/1029الموضوع رقم 

الجراحة العامة بالكلية إعارة بقسم األستاذ المساعد تامر فخري عبد العزيز / د النظر في منحـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها  لمدة عام أول بدون

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 3420/9/5/1029الموضوع رقم 

التخدير بقسم األستاذ المساعد أشرف أبو الحسن عبد اللطيف / د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 22/2/1029لمدة عام عاشر وأخير بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 3520/9/5/1029الموضوع رقم 

شريح بالكليـة التبقسم األستاذ المساعد جيهان فاروق العقباوي / د تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029لمدة عام رابع بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 



  80/5/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
 82/5/0282والممتدة حتى  يوم األحد الموافق 

 

 

11 

 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا
 6320/9/5/1029الموضوع رقم 

 كل من :علي سفر  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
فـانكوفر ــــ بكنـدا لحضـور المـلتمر بالكليـة إلـى  الباثولوجيـا اإلكلينيكيـةبقسـم  األسـتاذ المتفـرغ ليلي محمود منتصر/ دأ.ـــ 8

علـــى نفقتهـــا الخاصـــة حيـــث يوجـــد  1029يوليـــو  15حتـــى  11الـــدولي الســـادس لتكنولوجيـــا النـــانو وهندســـة النـــانو فـــي الفتـــرة مـــن 
 25حتــى  22فــي الفتــرة مــن  1029حضــور المــلتمر الــدولي لطــب النــانو والهندســة كــذلك و  ...ضــور المــلتمر لســيادتها دعــوة لح

 جد لسيادتها دعوة لحضور الملتمر .على نفقتها الخاصة حيث يو بسان دييجو ــ كاليفورنيا بأمريكا  1029أغسطس 
ـــ 1 ـــ  أمســتردامبالكليــة إلــى  رام والطــب النــووياألو المــدرس المســاعد بقســم عــالج / أحمــد صــهيب إبــراهيم فتحــي الطبيــبــ ــ

الخاصة حيـث يوجـد  على نفقته 1029 يونيو 22حتى  28في الفترة من  الجمعية األوربية ألمراض الدم ملتمر بهولندا لحضور 
 .دعوة لحضور الملتمر  لسيادته

 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 7320/9/5/1029الموضوع رقم 

التخـدير المدرس بقسم  السيد سعفان/ أمل جودة دالموافقة علي ترشيح  ـ بشأن.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ
ـــ  ويلــزإلــى للســفر بالكليــة والعنايــة المركــزة  بالمملكــة المتحــدة فــي مهمــة علميــة شخصــية لمــدة عــام إلجــراء أبحــاث علــى )التخــدير ــ

 بمرتب بالداخل وبدون نفقات بالخارج . 1029يو ليو  2المبتسرين( اعتبارا من  لعمليات التدخل الجراحي لألطفال
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8320/9/5/1029الموضوع رقم 

 كل من : االعتذارالموافقة على قبول  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 أستاذ ورئيس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية   العدل ـــ أ.د/ روحية حسن عبد الغني

 األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية   ـــ   د/ داليا محمود حسني أبو العال
حتـى  28ة مـن فـي الفتـر   كوااللمبور ماليزيا لحضور الملتمر الدولي الثالث لعلوم الخلية والبيولوجية الجزيئيةإلى  معن عدم سفره

 . السفرلتعذر الحصول على تأشيرة  وذلك الجامعةعلى نفقة  1029 يوما 21
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 9320/9/5/1029الموضوع رقم 

 الموافقة علي مد بقاء كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المدرس المساعد بقسم القلب واألوعية الدموية بالكلية وعضو بعثة اإلشراف ريم محمد قناوي / أسماء عبد الكالطبيبةـــ 8

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات . 28/5/1029المشترك بجامعة ماري كوين بإنجلترا لمدة عام ثاني اعتبارا من 
الكليـة وعضـو البعثـة الخارجيـة مـن بعثـات المـدرس المسـاعد بقسـم الباثولوجيـا ب/ إسـالم محمـد سـامي مليجـي الطبيبـةـــ 0

بالمملكـــة  10/1/1025للحصـــول علـــى الـــدكتوراي اعتبـــارا مـــن  1021/1025مـــن الخطـــة الخمســـية  1028/1021الســـنة الثانيـــة 
 حتى تحقق الغرض من اإليفاد .  1029المتحدة لمدة عام ابتداء من إبريل 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 4020/9/5/1029قم الموضوع ر

/ للطبيـبالموافقة علي أن تتحمل الجامعة تكاليف السـفر ذهابـا وعـودة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المـدرس المسـاعد بقسـم طـب وجراحـة العـين بالكليـة والمرشـح علـى منحـه للحصـول علـى محمود توفيق عبد الرحمن عبد الهـادي 
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ن جامعة أالباما األمريكية من خالل المنحة المقدمة له من الجامعة األمريكية لمدة عـام قابـل للتجديـد اعتبـارا مـن درجة الدكتوراي م
 أو تاريخ السفر على نفقة الجهة المانحة . 2/8/1029

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : : موضوعات البحوث العلمية  ثامنا
 4220/9/5/1029الموضوع رقم 

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث مـذكرة 
  08بروتوكول ماجستير ودكتوراه  وأوصت اللجنة بتعديل  35تمت الموافقة على بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقيم 

 راه .بروتوكول ماجستير ودكتو 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 4120/9/5/1029الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 8 مدرس الطب الشرعي والسموم بان محمد قنديلفاطمة شعد/  2
 1 مدرس مساعد الباطنة العامة ط/ هيثم رضا صدقي بدر 1
 8 مدرس األشعة التشخيصية د/ رباب إبراهيم ياسين 8
 5 مدرس الطب الشرعي والسموم د/ ستهم السيد العجمي 1
 2 طالب بالفرقة الرابعة ط/ أحمد حمدي عبد الحميد عصر 5
 1 أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية ر علي محمد على د/ سح 2
 8 مدرس الباطنة العامة د/ أحمد محمد  عبد الحافظ 5
 21 مدرس جراحة العظام د/ عمرو عبد المرضي على قنديل 8
 2 أستاذ مساعد  الطفيليات حربة د/نانسي محمود 9
 88 أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية أ.د/ مبروك محمود محمد غنيم 20
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 4320/9/5/1029الموضوع رقم 

أسـتاذ الموافقة على الطلـب المقـدم مـن أ.د/ نبيـل عبـد الفتـاح الكفـراوي  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 . LOW- GLUت علي بروتوكول دراسة علي استكمال الدراسة إلجراء بعض التعديال بقسم الباطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 4420/9/5/1029الموضوع رقم 

 : الموافقة على ترشيح كل من لنيل جائزة أفضل رسالة دكتوراه ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 قسم الباطنة العامةمدرس مساعد ب  ـــ ط/ عزة عبد المنصف جمعة أحمد 

 مدرس مساعد بقسم الباطنة العامة    بكري حامد عطامصطفي ـــ ط/ 
 جراحة التجميل والحروقمدرس بقسم     حسام حسن عبد الرحيمـــ د/ 

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 4520/9/5/1029الموضوع رقم 

عــن دخــول  أحمــد كمــال شــند الموافقــة علــي قبــول اعتــذار الطبيــب/  ـــ بشــأنكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ و 
علمـا بأنـه مقيـد لدرجـة  1029حيث أنـه تقـدم لـدخول الجـزء األول  دور إبريـل  التوليد وأمراض النساءامتحان الجزء الثاني دكتوراي 

  . على الجزء األول لعدم حصولهوذلك  1025الدكتوراي دور إبريل 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 6420/9/5/1029الموضوع رقم 

 إعفاء الطالب المتقدمين للقيد ببرامل الدراسات العليا المهنية دبلومة : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ـــ جــودة الرعايــة الصــحية وســالم ـــ الســموم )مكافحــة العــدوي ــــ ـــ  دراســة مســرح الجريمــة ودوري فــي خدمــة العدالــة ــ ة وأمــان المــريض ــــ

 . %50والكيمياء الطبية والشرعية ( بتخفيض رسوم الدراسة الخاصة بالدبلومات المهنية بنسبة 
 : ـرارـالقــ

 عدم الموافقة .... ويرفع للجامعة
 7420/9/5/1029الموضوع رقم 

الموافقــة علــى تقــديم شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة كمتطلــب للتشــكيل ولــيس  ـــ بشــأندراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة لل
 للتسجيل .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8420/9/5/1029الموضوع رقم 

 0282 إبريـل لـدورة القيـد دمينالطـالب المتقـالموافقـة علـى قبـول قيـد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .1028/1029للعام الجامعي تخصصات مختلفة دبلوم وماجستير ودكتوراه ( )

 القــــرار :

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

 : طب األطفالـ 8 
    مصطفي حسن مصطفي عطية ط/ ـــ     ممحمد متولي على أبو مسلط/ ـــ 
 أية أحمد توفيق عبد العال ط/ـــ    محمد أحمد عبد العزيز حمودة ط/ـــ 
 أية محمد سالمة محمد ط/ـــ    شيماء محمد السيد الحفناوي ط/ـــ 
 والء رفعت إبراهيم على طه ط/ـــ     مريم سعيد عبد هللا قنديل ط/ـــ 
 حسام على عبد الحميد على ط/ـــ    المعاطي يوسف ميادة كمال أبو ط/ـــ 
 أمنية محمد حمدي عبد العال الشاعر ط/ـــ     إبتسام اليماني أحمد القط ط/ـــ 
 شيماء صالح الدين محمود الطباخ ط/ـــ    أميرة مصطفي أحمد الجيزاوي ط/ـــ 
 أحمد فوزي فوزي الزرقاني ط/ـــ    سمر على محمود سيد أحمد ط/ـــ 
 هبه هللا هاشم محمد محمد نجم ط/ـــ    مريم وجيه عبد الحكيم على على ط/ـــ 
 محمد إبراهيم أحمد السيد الدهشان ط/ـــ     أحمد على محمد أحمد ط/ـــ 
 سارة مجدي منصور صقر ط/ـــ    وصال عالء الدين عبد الحليم ط/ـــ 

 :التخدير والعناية المركزة وعالو االلم ـ 0
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 شادي صفوت عياد بولس ط/ـــ     مح نبيل عياد بشارةسا ط/ـــ 
 هشام محمد خلف ط/ـــ     مدحت بليغ واقيم سدراك ط/ـــ 

 : الجراحة العامةـ 3 
 مصطفي عمر أحمد سليم ط/ـــ   مصطفي عادل أحمد محمد عبد المغيث ط/ـــ 
 محمد أحمد محمد أحمد عيد ط/ـــ 

 :طب المناطق الحارة وصحتها ـ 4 
 مينا فايز شنودة نصر هللا ط/ـــ    إيمان زكي مليجي محمد البقري ط/ـــ 

 ـــ ط/ أحمد خالد السيد السيد غالي
 ـــ ط/أحمد إيهاب رمزي بدير  : األمراض العصبية والطب النفسيـ 5 
 : طب األسرةـ 6 

 محمد مسعد مغاوري القليوبي ط/ـــ     إبراهيم محمد فوزي إبراهيم ط/ـــ 
 : القلب واألوعية الدموية أمراضـ 1 

 عبد الجواد محمد عبد الجواد عطية ط/ـــ     أميرة جالل حسين عثمانط/ـــ 
 يحيي أحمد محمود حسن الباطش ط/ـــ    محمد عبد الرحيم محمود سامي ط/ـــ 
 محمود يحيي محمود أحمد ط/ـــ   أحمد عبد الالي عوض عبد الحليم راضي ط/ـــ 
 حسام الدين حماد على عبد اللطيف ط/ـــ    النحاس أحمدأحمد مصطفي  ط/ـــ 
 محمود عبد الحميد محمد ط/ـــ     محمد إبراهيم على السمان ط/ـــ 

 ـــ ط/ سارة محمد أحمد مصطفي
 : أمراض النساء والتوليدـ 1 

 سارة إبراهيم محمد الكومي ط/ـــ     نهال محمد الصادق عمران ط/ـــ 
 نجالء عالم إسماعيل عالم ط/ـــ    اشم عبد اللطيفمصطفي محمود ه ط/ـــ 
 شيماء سعيد حسنين حسن شلبي ط/ـــ     عال عادل خليل أبو العينين ط/ـــ 
 عال محمد عمران محمد ط/ـــ    نرمين محمد عبد المعطي الخطيب ط/ـــ 
 جهاد إبراهيم مصطفي العادلي ط/ـــ     رضا رجب أحمد الشافعي ط/ـــ 
 سهير سمير فخري مكاري ط/ـــ    ي يسري عبد الحسيب إبراهيمضح ط/ـــ 
 محمد أحمد عبد الحليم فودة ط/ـــ     إيمان رمزي سعيد عطية ط/ـــ 
 هناء السيد محمد حسن ط/ـــ    مها مصطفي زيدان مصطفي ط/ـــ 
 مارتينا نعيم عدلي جبرائيل ط/ـــ     مريم الفي يعقوب جندي ط/ـــ 
 هاني فيكتور وديع يسيط/ـــ     راون زكري جرجسأغابي ه ط/ـــ 
 غادة عبد الحميد حسن شرف ط/ـــ    كيرلسي شايب سمعان سليمان ط/ـــ 

 ــــ ط/ بسمة محمد إبراهيم محمود 
 : طب وجراحة العينـ 2 

 مونيكا أمجد نصري أرمانيوسط/ـــ    سلطتم حسين على حسن رضوان ط/ـــ 
 مرياينا فيكتور حليم شحاته ط/ـــ    السرساويمصطفي محمود محاسن  ط/ـــ 

 ـــ ط/ مصطفي عبد العاطي المرسي الجندي
 : جراحة األنف واألذن والحنجرةـ 82

 أحمد زكريا عبد المنعم السعدني ط/ـــ    بطرس مريد هندي عبد المسيح ط/ـــ 
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 : جراحة العظامـ 88
 جات عبد المنعممحمد به ط/ـــ     السيد فوزي سعد الدين على ط/ـــ 
 محمد أمجد صالح قطب ط/ـــ     عبد الكريم هشام أحمد ط/ـــ 
 ثابت كمال ثابت محمد ط/ـــ     عزت محمد توفيق صيام ط/ـــ 

 
 : أمراض الباطنة العامةـ 80 

 عمرو رزق حافظ بهنسي ط/ـــ    رامي صابر زايد نصر الدين ط/ـــ 
 حسين محمد حسين على محمود ط/ ـــ   روال محمد وهبه محمد حماد ط/ـــ 
 رانيا شعبان حافظ مبروك ط/ـــ 

 : جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريضـ 83 
 سارة أحمد محمود الجوهري ط/ـــ      الهام سعد سليمان ط/ـــ 

 : الماجستير: درجة ثانيا
 : طب األطفالـ 8 
 ية فاروق عبد المتجلي عامرأ ط/ـــ    عبد الفتاح عبد السميع الكومي ـــ ط/ هبه

 محمد حسن مندور سمري ط/ـــ     إبراهيم محمد إبراهيم سويلم ط/ـــ 
 هايدي شاهر شندي شندي ط/ـــ     غادة أحمد أحمد شرباش ط/ـــ 
 هدير حمادة محمد صالح ط/ـــ     أحمد حسني عرفه سالم ط/ـــ 
 عبد المحسن عبد القادروالء أسامة  ط/ـــ     محمد عزت فلاد الطباخ ط/ـــ 
 عبير محمد رضا محمد أبو مسلم ط/ـــ    محمد عبد المنعم محمد جاد هللا ط/ـــ 

 : األشعة التشخيصيةـ 0 
 مروة أحمد عبد المجيد سليم ط/ـــ     هدير محمد على الشحات ط/ـــ 
 زيدمنار زينهم السعيد أبو الي ط/ـــ   محمود أحمد حافظ أبو العينين حبيب ط/ـــ 
 إبراهيم ماهر عبد الدايم حميدة ط/ـــ    سارة رمضان عبدي سندريسي ط/ـــ 
 أحمد ياسين محمد الرفاعي ط/ـــ   مريم صالح الدين على عبد الموجود ط/ـــ 

 : طب الحاالت الحرجةـ 3 
 مينا مكرم عبد المسيح إبراهيم ط/ـــ     سارة جمال محمد حشيشط/ـــ 
 شيماء السيد محمود الفقي ط/ـــ    مدي بغاغوأحمد رمضان المح ط/ـــ 
 مجدي عبد الناصر إبراهيم سليم ط/ـــ    محمد جمال رمضان عبد المقصود ط/ـــ 

 ـــ ط/ محمد محمد البسيوني دراز
 : التخدير والعناية المركزة وعالو اآللمـ 4 

 أسماء مرسي سعد غنيمط/ـــ     مديحة ماهر أحمد بدوي ط/ـــ 
 إيمان تامر رشاد السيد ط/ـــ     ن سامح حسن إبراهيمحس ط/ـــ 
  أنس عبد الفتاح محمود على ط/ـــ 

 : الجراحة العامةـ 5 
 أمير عبد المرضي عبد السميع الطويل ط/ـــ     ـــ ط/ أحمد محمد زكي الفقي

 أحمد عادل محمد محمد الشافعي ط/ـــ    إيمان وجدي أحمد رجب الزهيري ط/ـــ 
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 أسامة سعيد أحمد الشافعي ط/ـــ    براهيم ماهر إبراهيم غبريــالإ ط/ـــ 
 ـــ ط/ هاني محمد إبراهيم قاعود

 : طب الطوارئـ 6 
 آثار سالمة أحمد سالمةط/ـــ     مروة صالح رشدي عجور ط/ـــ 

 ــــ ط/ رامي صبري محمد خلف هللا
 : األمراض العصبية والطب النفسيـ 1 

 إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد قنديل ط/ـــ     وفيق جمعهالشيماء صالح ت ط/ـــ 
 أحمد فكري أمبارك حسين ط/ـــ     أية شكري محمد جعفر ط/ـــ 

 : طب األسرةـ 1 
 مصطفي أنور الغباشي شريهان  ط/ـــ    إيمان إبراهيم مصطفي الساكت ط/ـــ 
 لكرساويرباب ربيع عبد الفتاح ا ط/ـــ     آيات نبيل صبحي محمود ط/ـــ 

 ـــ ط/ أحمد حمدي عوض محمد على محرم
 ـــ ط/ جهاد عادل جمال السيد  : طب الصناعات والصحة المهنيةـ 2 
 ـــ ط/ إسراء زكي السيد هالل     :الفارماكولوجيا ـ 82 
 إسمان عادل محمد سليمان ـط/ــ ــ    : التشريح واألجنةـ 88 
 : أمراض القلب واألوعية الدمويةـ 80 

 أحمد نبيل أحمد طلعت ط/ـــ    أحمد سعيد فريد جاد المولي ط/ ـــ
 مصطفي أحمد نبهات عبد الدايم ط/ـــ   ماجد مجدي عبد المالك سعد ط/ـــ 
 على مرعي عبد الحميد محمود ط/ـــ    إسالم عادل السيد التالوي ط/ـــ 
  شريف لطفي سعد الشامي ط/ـــ 

 : التوليد وأمراض النساءـ 83 
 تسنيم مجدي مصطفي ياقوت ط/ـــ   ط/ ميرال أحمد سعد حامد زايد جاب هللاـــ 
 زينب ربيع هالل حجاب ط/ـــ    أحمد حلمي محمد داود ط/ـــ 
 خلود مصطفي شعبان العشري ط/ـــ    سارة سامي محمد أبو شنب ط/ـــ 
 أية محمد فتحي محمد ط/ـــ   نهال إبراهيم عبد القادر مبارك ط/ـــ 
 رانيا محمود محمود خليل الشيخ ط/ـــ    نرمين محمد محمد حربي /طـــ 
 عزة أحمد إبراهيم جراب ط/ـــ    بسمة محمد رضان نصر ط/ـــ 

 : طب وجراحة العينـ 84 
 آالء شوقي حسن عرفه ط/ـــ   حسناء محمد وجيه محمد مصطفي ط/ـــ 
 بد الفتاح حسن عيسويإيمان شحاته ع ط/ـــ    أميرة حمادي أحمد عبدي طه ط/ـــ 
 غادة نبيل تهامي على ط/ـــ    أمنية محمد صالح السقا ط/ـــ 
 إسالم بدر صالح عبد الرازق خطاب ط/ـــ   محمد عماد إبراهيم خليل شعبان ط/ـــ 
 همسه مكي محمد محمد ط/ـــ    رنا محمود محمد محمود ط/ـــ 

 : الطب الطبيعي والتأهيلـ 85 
 رضوي عوض عبد السالم إبراهيم ط/ـــ   حمود محمد أحمد مروة عالء م ط/ـــ 

 ــــ ط/ والء حمدي محمود جاب هللا   : الطفيلياتـ 86 
 : جراحة األنف واألذن والحنجرةـ 81 
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 أحمد محمد عمر عبد الوهاب ط/ـــ   سارة خليل سليمان عبد الرحمن ط/ـــ 
 : الباثولوجياـ 81 

 منه هللا أحمد أحمد طه ط/ـــ    أسماء مجدي أحمد كابوي ط/ـــ 
 ــــ ط/ فاطمة محمود قطب عمران  : الكيمياء الحيوية الطبيةـ 82 

 
 : جراحة العظامـ 02 

 محمد حسن محمد أحمد إبراهيم ط/ـــ   محمد أشرف مصطفي أبو داود ط/ـــ 
 جون جورج سعيد جورجي ط/ـــ   أسامة أحمد عبد العاطي فودي ط/ـــ 
 محمد عثمان حلمي عثمان ط/ـــ    د عفيفي محمدمحمد سع ط/ـــ 
 معتز حسن عز الدين سليمان ط/ـــ    محمد على أحمد مطاوع ط/ـــ 
 محمد أحمد قاسم محمد عبد هللا ط/ـــ 

 داليا محمد نبيل سعفان ط/ـــ  : الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةـ 08 
 ن رسالنـــ ط/ نصرة دخيل عبد الرحم   : الفسيولوجياـ 00 
 ـــ ط/ نفين أحمد السيد نصر  : الباثولوجيا اإلكلينيكيةـ 03 
 :األمراض الصدرية والتدرن ـ 04 

 إسالم ممدوح محمد شديد ط/ـــ   طارق عادل صادق الزعبري ط/ـــ 
 ـــ ط/ حسين أمين محمد عبد الوهاب

 : أمراض الباطنة العامةـ 05 
 محمد سمير على قلبه ط/ـــ   مصطفي أحمد ربيع األبيض ط/ـــ 
 أحمد على عمر على ط/ـــ   محمد حسان حسنين عبد الفتاح ط/ـــ 
 محمد عبد الخالق محمود فرج ط/ـــ   السيد عبد العزيز السيد المتولي ط/ـــ 
 بالل محمد إبراهيم السايس ط/ـــ   أحمد رجب محمد أبو طالب ط/ـــ 
 طفي عادل السيد إسماعيلمص ط/ـــ    عبد هللا أحمد عطية فراج ط/ـــ 
 جانيت جورج حنا سيدهم ط/ـــ   محمد فوزي عبد القادر الرفاعي ط/ـــ 
 عبد هللا عباس توفيق عبد الرازق ط/ـــ    ماجد كميل صبحي حنا ط/ـــ 

 : الدكتوراه: درجة ثالثا
 : طب الحاالت الحرجةـ 8 

 محمد عصام محمد ط/ـــ    محمد عصام فرج بدوي ط/ـــ 
 دعاء بهروز موسي محمود ط/ـــ    أكرم رفاعي السيد موسي ط/ـــ 

 : التخدير والعناية المركزةـ 0
 محمد أحمد فلاد إبراهيم ط/ـــ    مايفل رزق جرجس فهمي ط/ـــ 
 أحمد رجب أحمد مرسي أبو العال ط/ـــ    وائل سعد عبد الودود هالل ط/ـــ 
 إسالم محمود محمد عبد المتولي ط/ـــ 

 : ألشعة التشخيصيةاـ 3 
 محمد محمود شاكر عالم ط/ـــ   ـــ ط/ محمد صالح محمد محمود القوصي

 حامد جمال على الجمال ط/ـــ   أحمد الدسوقي عبد السميع أحمد ط/ـــ 
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 ـــ ط/ محمد سعيد عبد العزيز غنيم
 : طب المناطق الحارة وصحتهاـ 4

 د محمد نصارعصام محم ط/ـــ    السيد محمود محمد موسي ط/ـــ 
  هشام السعيد محمد سالم ط/ـــ 

 عبد الرحيم جمعه عبد اللطيف عبد الوهاب ط/ـــ   : جراحة المسالك البوليةـ 5 
 : جراحة التجميل والحروقـ 6 

 أحمد صالح يوسف خليلط/ـــ    أحمد سمير أحمد فرج ط/ـــ 
 مد شلبيشريف محمد مح ط/ـــ   مروة عبد الجواد حسن عبد الجواد ط/ـــ 
 محمد فاخر محمد عبدي  سليم ط/ـــ   محمد أيمن عبد الحليم على عوف ط/ـــ 
 حسن سعيد شعبان حسين ط/ـــ    أحمد فوزي السيد مشالي ط/ـــ 
 محمد إسماعيل عزت شلباية ط/ـــ   مصطفي معتز عبد الوهاب خضر ط/ـــ 
 رسرانيا رشدي فريد بط ط/ـــ    حسام محمد السيد زايد ط/ـــ 
 عمر محمود إبراهيم حسن ط/ـــ   أحمد السيد عبد العليم مصيلحي ط/ـــ 
 أيمن تاج عبد العزيز أحمد عبيد ط/ـــ     مايكل يسري فكري ط/ـــ 
 محمد السيد عبد الوهاب ط/ـــ   محمد إبراهيم عبد الحميد عطية ط/ـــ 

 ـــ ط/ محمد الظريف السيد النجار
 دينا مصطفي محمد المطبعجيــــ ط/    : طب األسرةـ 1 

 : أمراض القلب واألوعية الدمويةـ 1
 عاصم سالمة سالمط/ـــ  عبد المعطي جالل الدين سليمان كشكط/ـــ 
 محمد إبراهيم فتح هللا إبراهيم ط/ـــ    محمد زكريا أحمد حجازي ط/ـــ 
 محمد سعيد شلبي منتصر ط/ـــ   محمود عبد العال محمود عبد العال ط/ـــ 
 أحمد أحمد محمد الشحات ط/ـــ   فارس عبد العظيم محمد الوكيل ط/ـــ 
 وليد عبد الفتاح محمد عيد ط/ـــ   محمد جمال جاب هللا الحداد ط/ـــ 

 : أمراض الباطنة العامةـ 2 
 شيماء شاكر عبد الحليم مخلوف ط/ـــ   حسن سعيد أحمد محمد فوله ط/ـــ 
 محمد أحمد السيد عبد هللا العمراوي ط/ـــ   حيويمحمود أنور محمد صابر الت ط/ـــ 

 : التوليد وأمراض النساءـ 82 
 نهال محمد عبد القادر الجالني ط/ـــ   محمد وحيد عبد العزيز السراج ط/ـــ 

 ــــ ط/ آثار السيد كمال الفتياني  : الطبيعي والتأهيلطب الـ 28 
 : طب وجراحة العينـ 80

 أحمد سمير حلمي مكرم ط/ـــ   أبو االغا أحمد الرفاعي على ط/ـــ 
 جمال عبد العظيم عبد العظيم أمام ط/ـــ   رويدا محمد البرعي إسماعيل ط/ـــ 
 أميرة إبراهيم زكي الحايس ط/ـــ   حسام محمد عبد الوهاب محمد زيد ط/ـــ 
 أصيلة نشأت يوسف حسنط/ـــ   مهاب محمد عبد السميع القطان ط/ـــ 
 وسام سعيد عبد هللا جادو ط/ـــ   يحيي عبد المنعم عبد هللاأحمد  ط/ـــ 

 : عالو األورام والطب النوويـ 83 
 سمر سليمان حسن ط/ـــ   دينا مصطفي عبد القادر الحبشي ط/ـــ 
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 رضوي محمد بيومي محمد فوزي شلبي ط/ـــ 
 : الباثولوجياـ 84

 بد الحميد إبراهيم تعلبتيسير ع ط/ـــ   ـــ ط/ نهال محمد نبيل جابر عطا هللا
 هند على الشحات على ط/ـــ   سارة محمد عبد الحميد إسماعيل ط/ـــ 

 
 : الباثولوجيا اإلكلينيكيةـ 85 

 منى مأمون أحمد الصاوي ط/ـــ   هاجر صالح على أبو النجا ط/ـــ 
 جهاد حلمي أحمد شلبي ط/ـــ   زهراء عزت محمد أبو العطا ط/ـــ 
 خلود جمال محمد عمارةط/ـــ    شعبان محمد إيمان سعيد ط/ـــ 

 : طب الطوارئـ 86 
 وائل عطية أحمد عبد العزيز حسينط/ـــ    منى كمال مصطفي مسرجة ط/ـــ 

 : جراحة العظامـ 81
 جهاد سمير إبراهيم بدي ط/ـــ    حاتم فهمي محمد السيد ط/ـــ 

 محمد ــــ ط/ محمد حمدي أبو سريع  : جراحة القلب والصدرـ 81
 ــــ ط/ أماني محمود محمد يوسف : األمراض الجلدية والتناسليةـ 82
 ــــ ط/ أحمد هاني صالح الشافعي  : األمراض العصبية ـ 02

 9420/9/5/1029الموضوع رقم 

ير دبلـــوم وماجســـت( 85لعـــدد )الموافقـــة علـــى مـــد فتـــرة الدراســـة  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث  
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار :

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   آيات عبد المنعم كامل الجنديـ ط/ 2

 ماجستير طب األطفال   نرمين عالء الدين نجيب شقرةـ ط/ 1
 ير طب األطفالماجست    حنان طلعت شعبان ـ ط/ 8
 ماجستير طب األطفال    هبة سليمان عبد الهاديـ ط/ 1
 ماجستير طب األطفال    محمد أمين أحمد الشافعيـ ط/ 5
 ماجستير طب األطفال    شيماء فتحي نبوي داودـ ط/ 2
 ماجستير طب األطفال    سالي محمد طه موسيـ ط/ 5
 األطفالماجستير طب    رانيا سعيد شعبان أبو حجازيـ ط/ 8
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   الكومي محمود حسان أحمدـ ط/ 9

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    أماني سمير السيد محمدـ ط/ 20
 ماجستير الميكروبيولوجيا  ريهام عبد المنصف عبد الوهاب النمرـ ط/ 22
 سرةماجستير طب األ    وفاء السيد محمد عرفاتـ ط/ 21
 ماجستير طب وجراحة العين   نهلة سعد محمد سيد سليمانـ ط/ 28
 ماجستير طب وجراحة العين  محمد مصطفي محمد المخلصاوىـ ط/ 21
 ماجستير طب وجراحة العين   محمود عبد الرلف محمود ـ ط/ 25
 ماجستير طب وجراحة العين   شيماء يوسف حافظ منصورـ ط/ 22
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 ماجستير طب وجراحة العين   صارمحمود مسعود سعد نـ ط/ 25
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد على عبد القادر منصورـ ط/ 28
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمود على الخوليـ ط/ 29
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    سالي سعيد عبد الباسطـ ط/ 10
 ير األمراض الجلدية والتناسليةماجست   أية فتحي عبد الحكيم الفرارجيـ ط/ 12
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    إسالم سعيد محمود ـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   خلود حمدي عبدي األعصرـ ط/ 18
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    نهال أحمد الششتاويـ ط/ 11
 ستير طب المناطق الحارة وصحتهاماج   مصطفي كامل عبد العالـ ط/ 15

 ماجستير الجراحة العامة   محمود عباس عبد الشافيـ ط/ 12

 ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة    أحمد حلمي حسينيـ ط/ 15

 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية    لمياء صالح إبراهيم فايدـ ط/ 18
 مراض الجلدية والتناسليةدبلوم األ   محمد عبد السميع عبد الغنيـ ط/ 19
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  نسمة عبد الرحمن عبد الرحمن غباشيـ ط/ 80
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   مروة عزمي شحاته عبد الحليمـ ط/ 82
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  إيهاب السيد عبد ربه محمد نعمانـ ط/ 81
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    مروة علي عبد الحميدـ ط/ 88
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان جمال إبراهيم منصورـ ط/ 81
 دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها   أحمد السيد مصطفي أحمدـ ط/ 85

 5020/9/5/9102 الموضوع رقم

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراي 28لعـدد )فقة على إيقـاف القيـد الموا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 لرعاية الطفل   2/1/1029لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء  / ليلي عمار علي البدريــ ط8
 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  دكتوراي القلب واألوعية الدموية أحمد عبد المجيد إبراهيم البالط/ ــ ط0
 بأثر رجعي    2/1/1028ماجستير طب التخدير والعناية المركزة لمدة عام من   / أحمد رأفت بدوي محمدــ ط3
 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  / سارة صبري حسين جعفرــ ط4
 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  ماجستير القلب واألوعية الدموية / أسامة عبد الباسط عبد المتعال ــ ط5
 بأثر رجعي   2/1/1025لمدة عام من  ماجستير طب وجراحة العين   / محمد مصطفي محمد المخلصاويــ ط6
 بأثر رجعي     2/1/1025لمدة عامين من  ماجستير التخدير والعناية المركزة  / كريم جالل عبد هللاــ ط1
 لظروف خاصة    2/20/1025لمدة عام من  ماجستير الباطنة العامة / أمل محمد عبد الرؤوف بغداديــ ط1
 اصةلظروف خ   2/20/1028لمدة عام من  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية / وفاء محمد إبراهيم القرشــ ط2

 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية / أميرة السيد محمد النجارــ ط82
 لظروف خاصة   2/20/1028لمدة عام من  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية / الزهراء فوزي عبد الواحدــ ط88
 لظروف خاصة   2/1/1029ة عام من لمد  دبلوم الباطنة العامة / رحاب محمد الششتاوي بلحــ ط80
 لظروف خاصة   2/1/1029لمدة عام من  دبلوم القلب واألوعية الدموية / أماني محمد عبد الغني ديابــ ط83
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 5220/9/5/9102 الموضوع رقم

ودكتـوراي  ماجسـتيردبلـوم و ( درجـة 25لعـدد )الموافقـة علـى إلغـاء القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم إلغاءالموافقة على 
 لتغيير التخصص    ماجستير طب األسرة   محمد أحمد رضا الديب ـ ط/8
  المدة القانونية لتجاوز    ماجستير طب األطفال   فوزي إبراهيم عطا هللا ـ ط/0
 المدة القانونية لتجاوز    ماجستير طب األطفال  أحمد مصطفي جودة عليوة ـ ط/3
 المدة القانونية جاوزلت    ماجستير طب األطفال    هبه شاكر ـ ط/4
 المدة القانونية لتجاوز    ماجستير طب األطفال    أشرف سعد محمد ـ ط/5
 دة القانونيةالم لتجاوز    ماجستير طب األطفال   سماح مصطفي منصور ـ ط/6
 المدة القانونية لتجاوز    دبلوم طب األطفال  محمد مصباح محمد صادق ـ ط/1
 المدة القانونية لتجاوز    دبلوم طب األطفال  هبه ممدوح محمد عبد ربه ـ ط/1
 المدة القانونية لتجاوز    ماجستير طب األطفال   عبد هللا محمد علي عبده ـ ط/2

 المدة القانونية لتجاوز    دبلوم طب األطفال   هالليأحمد محمد عبد هللا ـ ط/82
 المدة القانونية لتجاوز    دبلوم طب األطفال  نجوي إبراهيم محمود علي ـ ط/88
 المدة القانونية  لتجاوز    ماجستير طب األطفال   محمد عبد الحكيم ـ ط/80
 المدة القانونية لتجاوز    دكتوراي الجراحة العامة  أيمن محمد شبل كمال محمود ـ ط/83
 المدة القانونية لتجاوز    بلوم األمراض المتوطنةد  مايكل مجدي زكي يوسف ـ ط/84
 المدة القانونية لتجاوز    بلوم األمراض المتوطنةد  محمد بهجت محمد أبو سبع ـ ط/85
 ة القانونيةلمدلتجاوز ا    بلوم األمراض المتوطنةد عمرو محمود عبد المقصود الجوهري ـ ط/86
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض المتوطنة   أنور فايز يوسف نخنوخ ـ ط/81

 5120/9/5/9102 الموضوع رقم

وماجسـتير  دكتـوراي( درجـة 2لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةدكتوراه   إسراء السيد عبد المقصود المهدي ـ ط/8

 ين(الميكروبيولوجيا الطبية بالكلية )بناءا على طلب المشرفبقسم  أستاذ مساعد     برفع اسم د/ عزة زغلول لبيب
ضافة د/ أسماء محمد البرلسي  و   بقسم الميكروبيولوجيا الطبية بالكلية . مدرس  ا 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةدكتوراه     منى صالح السيد سبل ـ ط/0
 بقسم الميكروبيولوجيا الطبية بالكلية . أستاذ مساعد إضافة كل من : د/ سحر على محمد على
 بقسم الميكروبيولوجيا الطبية بالكلية . مدرس    ـــ د/ إيمان حسني سالم

 جراحة العظامدكتوراه    سليمان حسن سليمان زللو ـ ط/3
 (للخارج واعتذاري على اإلشراف )لسفريام بالكليةبقسم جراحة العظ أستاذ مساعد     برفع اسم د/ أسامة جمال أحمد 

 والطب النوويدكتوراه عالو األورام   بالل محمد مليجي أبو سعيده ـ ط/4
 )بعثة اشراف مشترك(أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية  برفع اسم أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق  
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ضافة أ.د/ سونيل كريشنان أســــتاذ بقســــم عـــــالج األورام بمركــــز ا م دي اندريســــون للســـــرطان هيوســــتون تكســـــاس      وا 
 الواليات المتحدة األمريكية 

 دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   وفيق هالل جبهرانيا ت ـ ط/5
 أستاذ بقسم الباثولوجا اإلكلينيكية المعهد القومي لألورام بالقاهرة )بناء علي طلب المشرفين ( برفع اسم أ.د/ ياسر حسن النحاس 

 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    آالء فوزي محمد العفيفي ـ ط/6

 ( أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بالكلية)لكثرة عدد المشرفين  إبراهيم المحالوي برفع اسم أ.د/ إبراهيم 
 5320/9/5/9102 الموضوع رقم

( 1لعــدد )ودكتــوراه ماجســتير  موضــوع رســالةالموافقــة علــى تعــديل  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

  .. ويرفع للجامعةعلى نحو التالي  تعديل موضوع رسالةعلى  ةالموافق
   تعديال غير جوهريا   ماجستير السمعيات   ـــ ط/ مريم السيد جاد8 

 تعريب مقياس أعراض الدوار )النسخة المختصرة(  ... بناءا على طلب المشرف . موضوع الرسالة :
   تعديال جوهريا   لعظامدكتوراه جراحة ا  ـــ ط/ ناصر ممدوح عبد الواحد0 

 تقيم معدل اإللتحام بين الفقرات القطنيه في حاالت تأكل العمود الفقري   ... بناءا على طلب السادة المشرفين  موضوع الرسالة :
 4520/9/5/9102 الموضوع رقم

 رسالة ماجستيرفحص والمناقشة تشكيل لجنة الإعادة الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي :/ محمد عالء الدين الحمزاوي للطبيبطب الطوارئ 

 بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةمساعد أستاذ     محرم عبد السميع محمدد/ ـ 
 بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةمساعد  أستاذ     عاصم فايد مصطفيـ د/ 
 قناة السويسبكلية الطب جامعة  مساعد طب الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارئأستاذ      منيرة طه إسماعيلـ د/ 
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 5520/9/5/9102 ع رقمالموضو

( رســالة 18لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 رفع للجامعةويلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   مريم عادل فؤاد عبد الملك ـ ط/8

  اللجنة :
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ     روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــةستاذ أ   داليا حسني أبو العالد/   ـ 
 ــةـــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ    ليلي محمود منتصرـ أ.د/ 
 قناة السويسبكلية الطب جامعة  بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــةأستاذ     عال فاروق لهيطةـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 دكتوراه الجراحة العامة  محمود مجدي العباسي ـ ط/0

  اللجنة :
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 المنوفيةبكلية الطب جامعة  الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    حسام عبد القادر الفلـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة العامـــــــــــــــقسم ورئيس أستاذ    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 طنطابكلية الطب جامعة  ـةالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    حمدي عبد الهادي محمدـ أ.د/ 

 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   فاطمة فهيم أمين عمر ـ ط/3

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ة والتناسليةــــــــــــــــــاألمراض الجلديقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 المنوفيـــــةبكلية الطب جامعة  ة والتناسليةـــــــــــــاألمراض الجلديقسم مساعد بأستاذ    فرجعزة جابر عنتر د/    ـ
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  ة والتناسليةــــــــــــــــــاألمراض الجلديقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ة والتناسليةـــــــــــــــــــياألمراض الجلدقسم بأستاذ     حنان حسن صبريد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 النساءأمراض ماجستير التوليد و   أسماء فوزي أحمد سالمة ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالنساقسم بأستاذ    مدحت عصام الدين حلميد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةالطب جامعة  بكلية النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/    ـ
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ     نور عشماويد/ أ. ـ

 النساءأمراض ماجستير التوليد و   هللا جوهر عبد هللا عرفاتعبد  ـ ط/5
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ    محمد محمود فهميد/ أ. ـ
 المنوفيــــــةبكلية الطب جامعة  الصحة العامة وطب المجتمعقسم مساعد بأستاذ     الة مروان جبرهد/    ـ
 ــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ     محمد سامي قنديلد/ أ. ـ
 بالمركز القومي للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ    عمرو حسين النوريد/ أ. ـ

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير جراحة التجميل والحروق  محمود المعناويعمرو  ـ ط/6

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   مجدي أحمد عبد الفتاح لولحـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروققسم بأستاذ   فلاد عبد الحميد كشك طارقـ أ.د/ 

 ـــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروققسم مساعد بأستاذ     ياسر عمر الشيخد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروققسم بأستاذ     هاشم محمد عيادـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب األطفال   محمد حلمي زيان ـ ط/1

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     المشد غادة محمدـ أ.د/ 

 فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنو بكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    محمد سعيد المكاويد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    مسها عبد الهادي إبراهيـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
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 طفالماجستير طب األ يسرا عبد الرحمن أنور حشيش ـ ط/1
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بكلية الطب طب األطفـــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    دينا عبد الرازق ميداند/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طـــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    حامد محمد الشرقاويأ.د/  ـ
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير طب األطفال  منى سعيد محمد القباني ـ ط/2
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــب األطفــقسم بأستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــبكلية الطب جامعة  طـــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     رضا سـنــــــــــــــــــــــــــــــدـ أ.د/ 

 يكون األول ، الثاني صوت واحد()علي أن 
 ماجستير طب األطفال محمد محمد محمد الشبيني ـ ط/82

  اللجنة :
 ـــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طـــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طـــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــب األطفــــقسم بأستاذ    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــراألزهــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيهـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 يةالقلب واألوعية الدمو ماجستير أمراض   محمد عاصم على المال ـ ط/88

  اللجنة :
 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنو بكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدمويقسم بأستاذ    طارق صالح خليلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ةـــالقلب واألوعية الدمويقسم مساعد بأستاذ     وليد عبدي إبراهيمد/   ـ 
 لمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةابكلية الطب جامعة  ةـــالقلب واألوعية الدمويقسم مساعد بأستاذ    غادة محمود سلطاند/   ـ 

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدمويقسم بأستاذ     حمزة محمد قابيلـ أ.د/ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 الباطنة العامةماجستير أمراض  مد عبد الرءوف بغداديأمل مح ـ ط/80
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ     توفيق أحمد راغبد/   ـ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  ــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    محمد جمال الدين سعديـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  والء حمدي عبد الحكيم ـ ط/83

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    إيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
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 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    بد الحليم عرفةأيمن عـ أ.د/ 

 

 
 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة عالء نبيه عبد هللا إبراهيم ـ ط/84
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     شعيبصبري عبد هللاـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    أيمن عبد الحليم عرفةـ أ.د/ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  أحمد رأفت بدوي محمد ـ ط/85

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية والمركزةقسم مساعد بأستاذ     أيمن أحمد راضيد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  كزةالتخدير والعناية والمر قسم مساعد بأستاذ   نجوي محمد عبد الغني ضحاد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  التخدير والعناية والمركزةقسم بأستاذ   أحمد على عبد الحميد الضبعد/ أ. ـ

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  وميادة جمال الدين محمود حجا ـ ط/86
  اللجنة :
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ     إيناس سعيد عيسيـ أ.د/ 
 ــةـــــــجامعة المنوفيـــــ بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــي إلكلينيكيةبقسم الباثولوجيا اأستاذ     ألفت محمد هنديـ أ.د/ 

 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ     إيمان أحمديد/   ـ 
 وراه عالو األورام والطب النوويريهام أحمد عبد العزيز حسن دكت ـ ط/81

  اللجنة :
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم عالج األورام والطب النــــــــــــــــــــــــــــــــوويأستاذ    محمد أبو الفتوح شحاتةـ أ.د/ 
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ ــــــــــــــــوويبقسم عالج األورام والطب النــــــــــــــــأستاذ     نبيل أحمد مباركـ أ.د/ 
 اإلسكندريةبكلية الطب جامعة  بقسم عالج األورام والطب النــــــــــــــــــــــــــــــــوويأستاذ    محمد فاروق مصطفيـ أ.د/ 
 سارة السيد عبد العزيز حسن ماجستير التوليد وأمراض النساء ـ ط/81

 اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاءأستاذ    أسامة علي الكيالنيد/ أ. ـ
 ــةـــــــالطب جامعة المنوفيـــــ بكلية مساعد بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاءأستاذ    محمد عبد الغني عمارةد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــاءأستاذ    محمد عبد الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمد/ أ.ـ 

 عبد العزيز ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ي عبد المؤمندينا حمد ـ ط/82
 اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ األمراض الجلدية والتناسليــــةبقسم أستاذ    ماجدة مصطفي حجاجد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ دية والتناسليــــةبقسم األمراض الجلأستاذ     محمد أحمد باشاد/ أ.ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــةأستاذ    فاطمة محمد العيسويد/   ـ 

 مد دكتوراه طب الصناعات والصحة المهنيةأسماء عبد الرحيم عبد اللطيف أح ـ ط/02
 اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ    جعفر محمد عبد الرسولد/ أ.ـ 
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 أيوا األمريكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بقسم الصحة المهنية والبيئية مشاركأستاذ    ديان رولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ بقسم الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ    محمود السيد أبو سالمد/ أ.ـ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةة ــــــــــــــــــــــب جامعــــــــــــبكلية الط الطب المهني والبيئيأستاذ    ود محمد عمرومحمد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 لعامةماجستير أمراض الباطنة ا أسماء ذكي محمد النجار ـ ط/08

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــقسم بأستاذ    حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة الباطنة العامـــــــــــة بمعهد الكبد القومي قسم بأستاذ    محمد عقل فلاد راضيد/   ـ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة هبه هللا محمد أنور داود ـ ط/00

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    محمود محمد عمارةد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ   صر عبد العاطي جاد هللاعبد الناد/   ـ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ـــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    كمال محمد عكاشةـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة أميرة عبد الحميد شرف الدين ـ ط/03

  اللجنة :
 وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    ياسين صالح ياسيند/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    محمود محمد عمارةد/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــقسم بأستاذ    سناء سيد حافظ جزارينـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    كمال محمد عكاشةـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 دكتوراه األمراض العصبية  هاني طاهر أبو العينين ـ ط/04

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــبكلية الطب جامعة  األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــةقسم بأستاذ    وفيق محمود الشيخد/ أ.ـ 
 المنوفيـــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــةقسم ورئيس أستاذ     رشا على القبانيد/ أ.ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض العصبية والنفسيـــةقسم مساعد بأستاذ    مصطفي صالح مليكد/   ـ 
 أسيــــــــــــــــــــــــــــــــــوطبكلية الطب جامعة  األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــةقسم بأستاذ    حمدي نجيب أحمد محمودد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه  الشيماء ربيع سليمان الخولي ـ ط/05

  اللجنة :
 المنوفيـــــــةبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم ورئيس أستاذ     ة حسن العدلروحيد/ أ.ـ 
 المنوفيـــــــةبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيقسم بأستاذ    عماد فهيم عبد الحليمد/ أ.ـ 
 المنوفيـــــــةبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيقسم بأستاذ    خالد عبد الملمن خليفةد/ أ.ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــجيالباثولو قسم بأستاذ    إيمان رمضان عبد الجوادد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد موسي عقل ـ ط/06

  اللجنة :
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 المنوفيــــــةبكلية الطب جامعة أمراض القلب واألوعية الدموية قسم ورئيس أستاذ     يدوالء محمد فر د/ أ.ـ 
 المنوفيــةبكلية الطب جامعة أمراض القلب واألوعية الدموية قسم مساعد بأستاذ     أحمد محمد عمارةد/    
 ـــة بمعهد القلب القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأمراض القلب واألوعية الدمويــــــقسم بأستاذ    جمال محمد محمد شعباند/ أ.ـ 

 
 ماجستير األشعة التشخيصية  مها محمد عبده موسي ـ ط/01

  اللجنة :
 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــبكلية الطب جامعة ة ــــــــة التشخيصيـــــــــــــــــاألشعقسم بأستاذ     هالة حافظ محمدد/ أ.ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة األشعـــــــــــــــــة التشخيصيــــــــة قسم مساعد بأستاذ    وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة ـة التشخيصيــــــــة األشعــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ     محمد أحمد يوسفد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مروة علي عبد الحميد ـ ط/01
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــبكلية الطب جامعة األمراض الجلدية والتناسلية قسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة األمراض الجلدية والتناسلية قسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة األمراض الجلدية والتناسلية قسم بأستاذ     بسمة مراد عليد/ أ.ـ 

 6520/9/5/9102 الموضوع رقم

 ( طالــب وطالبــة58) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..لماجستير والدكتوراي لهم على النحو التالي الموافقة على تسجيل موضوع رسالة ا
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    ضحي بكر محمد  ط/ـــ 8

 : الرسالة موضوع
 حالة فيتامين د في المرضي الذين يعانون من العد الوردي .

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  لتناسليةاألمراض الجلدية وا قسماذ بأست   ـ أ.د/ ماجدة مصطفي حجاج

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ نهي ربيع محمد بيومي

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   مروة السيد أمين موسي  ط/ـــ 0
 : الرسالة موضوع

 في الندبات الغير طبيعية  1اإلظهار المناعي الهستوكيميائي لألكسين ـــ 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  د/ هبه هللا سعد الدين خليل بازيد ـ  

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  هاجر محمد حسن الماوي  ط/ـــ 3
 : الرسالة موضوع

 البيضاء المتعادلة إلى الخاليا اللمفاوية في أمراض الجلد التكاثري .متوسط حجم الصفائح الدموية ونسبة كرات الدم 
 

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست    ـ أ.د/ محمد أحمد باشا
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  لدية والتناسليةاألمراض الج قسممدرس ب   ـ   د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن

 ــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ ريهام صالح الزيات
 
 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   سالي عاطف أحمد رأفت  ط/ـــ 4
 : الرسالة موضوع

 في مرضي التهاب الجلد التأتبي . 2تقييم التحور الجيني لالندوبالزمية شبكية أمينوبيتيداز 
 المشرفون :

 ـــــــــــةالمنوفيـــــــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ هشام نبيل خالد الشامي

 ـــةـــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  ـ   د/ هبه هللا سعد الدين خليل بازيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــةالكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب  ـ   د/ إيمان مسعود عبد الجيد مسعود

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  سمر مجدي عبد الهادي حسان  ط/ـــ 5
 : الرسالة موضوع

 بة للحمل .تقييك جودة الحياي والوظيفة الجنسية لدي السيدا الحوامل التي تعاني من التغيرات الجلدية المصاح
 المشرفون :

 ـــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ هشام نبيل خالد الشامي

 ـــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  ـ   د/ هبه هللا سعد الدين خليل بازيد

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  آية عبد الحميد أدهم أحمد  ط/ـــ 6
 : الرسالة موضوع

 تقييم كفاءة طرق العالج المختلفة في حاالت الوحمات الدموية لدي األطفال .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةكلية الطب ب األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ هشام نبيل خالد الشامي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب   ـ   د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  تغريد عبد القادر محمد السيد  ط/ـــ 1
 : الرسالة موضوع

 في سرطان الجلد الغير ميالنومي .  8اإلظهار المناعي الهستوكيميائي للفيبيولين 
 المشرفون :

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

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    ولةـ   د/ نانيس شوقي ه
 ــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  ـ   د/ هبه هللا سعد الدين خليل بازيد 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    أمينة محمد عياد ط/ـــ 1
 : الرسالة موضوع

 دور الكورنيولين في الصدفية اللوحية : دراسة مناعية .
 المشرفون :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ نانيس شوقي هولة
 ماجستير الجراحة العامة محمد مجدي محمد موافي  ط/ـــ 2
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 : الرسالة موضوع
 أثر إعادة التأهيل النفسي على التئام جرح مرضي الحروق .

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــــروق قسماذ بأست   ـ أ.د/ داليا محمد مفرح السقا

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ أحمد صبري الجمال
 ـــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــــروق قسممدرس ب   ـ   د/ مدحت سامي حسن 

 دكتوراه طب الطوارئ  محمد فوزي طنطاوي  ط/ـــ 82
 : الرسالة موضوع

 . الموجات فوق الصوتية على الرئة في فشل القلب الحاد
 المشرفون :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمود على سليمان

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــةالقلب واألوعية الدمويـــــ قسممدرس ب   ـ   د/ محمد يحيي عبد الخالق

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ محمد جمال الدين الهلباوي

 ماجستير الجراحة العامة محمد عبد المنعم محمود  ط/ـ ــ88
 : الرسالة موضوع

 أهمية الثيروجلوبين واألجسام المضادي له والهرمون المحفز للغدة الدرقية قبل الجراحة في سرطان الغدة الدرقية الحليمي .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــةالجراحة العامـــــ قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ طارق محي السيد راجح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست    ـ أ.د/ أسماء جابر عبدي

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ إيناس أبو بكر الخولي

 المنوفيـــــــــــة جامعةية الطب بكل الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ داليا حسني أبو العال

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد مجدي البيه  ط/ـــ 80
 : الرسالة موضوع

 نجاح استئصال العقد الليمفاوية األبطية الحارسة بعد العالج الكيماوي لحاالت سرطان الثدي .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحـــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ أحمد صبري الجمال
 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عــــــــــــــــــــــــــــالج األورام والطب النووي قسممدرس ب    ـ   د/ سوزي فوزي جوهر

 ماجستير الجراحة العامة محمد على عبد الحميد  ط/ـــ 83
 : الرسالة موضوع

 . نوات المرارية قبل عمل منظار القنوات المرارية بمرضي أنسداد القنوات المراريةأهمية عمل رنين مغناطيسي علي الق
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   د صبري عمارـ   د/ محم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود جمال الدين حجاج

 دكتوراه طب الحاالت الحرجة إيمان عبد هللا عبد الستار  ط/ـــ 84
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 : الرسالة موضوع
 دراسة ملشر الفطام التكاملي باعتباري ملشرا على نجاح عمليه الفطام من جهاز التنفس الصناعي .

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ ورئيس تأس    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ نجوي محمد ضحا

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسمدرس بم  ـ   د/ عالء الدين عبد السيد السقا

 ماجستير طب الحاالت الحرجة ريهام ناصر سعيد شريف  ط/ـــ 85
 : الرسالة موضوع

 في مرضي الحاالت الحرجة . ارتفاع ضغط البطن وتأثيري على نسبة اإلصابة بمرض الفشل الكلوي الحاد
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسماذ بأست   ـ أ.د/ خالد موسي أبو العينين

 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب  المجتمع الصحة العامة وطب قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ زينب عبد العزيز قاسمي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسممدرس ب   ـ   د/ أماني على أحمد سلطان

 ماجستير طب الحاالت الحرجة أحمد سامي حامد ضيا  ط/ـــ 86
 : لةالرسا موضوع

 دور األوردي الوداجيه الداخليه في تقييم استجابه مرضي التسمم الدموي للمحاليل الوريديه .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ نجوي محمد ضحا

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسممدرس ب   ـ   د/ أمل إسماعيل عبد الرحمن
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالو اآللم   سميرة فؤاد عياد  ط/ـــ 81

 : الرسالة موضوع
 ر العصعصي بإستخدام الموجات الصوتيه لتسكين األلم في األطفال في دراسة مقارنة بين التخدير المجاور للفقرات والتخدي

 العمليات الجراحيه اإلربيه أحاديه الجانب .
 المشرفون :

 ـــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  التخـــــــــــــــــــــــــــــدير والعناية والمركزة قسماذ بأست    ـ أ.د/ غادة على حسن

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ أيمن أحمد راضي

 ــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسممدرس ب    ـ   د/ رباب محمد حبيب

 ماجستير طب الحاالت الحرجة مصطفي طارق عبد المؤمن  ط/ـــ 81
 : الرسالة موضوع

 أثر المراقبة المشددة لنسبة السكر في الدم على نتائل مرضي الحاالت الحرجة .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةة الطب بكلي التخدير والعناية والمركزة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ أسامة عبد هللا الشرقاوي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسممدرس ب    ـ   د/ أماني على سلطان

 دكتوراه طب الحاالت الحرجة  والء سامي مختار  ط/ـــ 82
 : لرسالةا موضوع

 تقييم دور الموجات فوق الصوتيه للقلب والرئة والحجاب الحاجز كملشر لنتائل الفطام من على جهاز التنفس الصناعي .
 المشرفون :
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ نجوي محمد ضحا

 ـــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسممدرس ب   ـ   د/ صادق عبد المسيح صادق

 لمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد مختار القرش

 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالو اآللم محمد عبد الرائف رفعت طوالن  ط/ـــ 02
 : الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة إلضافة كال من ديكسميديتوميدين أو النالبوفين إلى بوبيفاكايين أثناء إجراء جراحات الطرف السفلي .
 رفون :المش

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسماذ بأست   ـ أ.د/ خالد موسي أبو العينين

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــ جامعةبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ صفاء محمد هالل

 المنوفيــــــة جامعةبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ زينب عبد العزيز قاسمي

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب  التخديـــــــــــــــــــــــــر والعناية والمركزة قسممدرس ب   ـ   د/ أمل إسماعيل عبد الرحمن

 ماجستير طب األطفال نهال عبد الحميد عبده   ط/ـــ 08
 : الرسالة موضوع

 تقييم البروتين المرتبط بالهيبارين في التهاب السحايا الجرثومي الحاد .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود

 نوفيـــــــــــةالم جامعةبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود أحمد الحاوي

 ماجستير طب األطفال سهيلة عابد عبد السالم   ط/ـــ 00
 : الرسالة موضوع

ديد المتحد باألحماض األمينية والالكتوفيرين والالكتوفيرين مع الحديد والحديد التقليدي في عالج األطفال المصابة مقارنة بين الح
 بأنيميا نقص الحديد ز

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود أحمد الحاوي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    ـ   د/ وائل عباس بحبح

 تير طب األطفالماجس مصطفي سعودي نبوي غنيم   ط/ـــ 03
 : الرسالة موضوع

 عوامل الخطر لنسبة الوفيات في وحدات العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة بمركز الشهداء .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسمزميل ب   ـ   د/ حنان مصطفي السيد

 ماجستير طب األطفال صالح أحمد وهب  رحاب  ط/ـــ 04
 : الرسالة موضوع

 تقييم القلب في األطفال الذين يعانون من لغط القلب الحميد بدون أعراض في مستشفي جامعة المنوفية .
 المشرفون :
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ فهيمة محمود حسان

 ـــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب   ـ   د/ باسم عبد الفتاح الجزار
 
 

 ماجستير طب األطفال دعاء محمد إبراهيم الجنادي   ط/ـــ 05
 : الرسالة موضوع

 دراسة عن معدل عدوي الحضانات بمستشفي الجامعة بالمنوفية .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ سهير سيد أبو العال

 ــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    ـ   د/ نهي محمد عاشور

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قسممدرس ب   ـ   د/ رشا جالل مصطفي

 دكتوراه طب األطفال رحاب جودة محمد عبد القادر   ط/ـــ 06
 : الرسالة موضوع

 الل الموسع في عضلة القلب .في الدم لألطفال المصابين بإعت 8ـــ أتش  5قيمة قياس عامل بي 
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسمساعد باذ مأست   ـ   د/ رانيا صالح الزيات

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمد سليمان رزق
 ماجستير التوليد وأمراض النساء .   محمود على الخولي  ط/ـــ 01

 : الرسالة موضوع
 تأثير السيلدينافيل عن طريق الفم مقابل إعطالي مهبليا على سماكة بطانة الرحم لدي النساء الالتي يعانين من متالزمة تكيس 

 المبايض وتتلقي كلوميفين سيترات لإلباضة .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قسماذ بأست   يالنيـ أ.د/ أسامة على الك

 ــــــــــةــالمنوفيـــــــــ جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــاء قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ نبيه إبراهيم الخولي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قسممدرس ب   ـ   د/ إبراهيم على سيف النصر

 ماجستير التوليد وأمراض النساء . سالي سعيد عبد الباسط   ط/ـــ 01
 : الرسالة موضوع
بطريقة الوالدة عن طريق قياس زاوية تقدم الوالدة في النساء الحوامل الالتي سبق لهن والدة قيصيرية مرة واحدة بعد بدء التنبل 

 المخاض .
 المشرفون :

 ــــــــــةـــــالمنوفيـــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــاء قسماذ رئيس أست   ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه

 ـــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــاء قسماذ مساعد بأست   نهاد محمود حسنيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة عةجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قسممدرس ب    أميرة أحمد فتحيـ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء . أحمد محمد فتحي الفيشاوي   ط/ـــ 02
 : الرسالة موضوع

 إرجاع األجنة المجمدة مقابل إرجاع األجنة الطازجة في حاالت الفشل المتكرر غير معلوم السبب للحقن المجهري .
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 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التوليــــــــــــــــــــــــد وأمراض النســـــــــــــــــاء قسماذ بأست   ي قنديلـ أ.د/ محمد أحمد سام

 وفيــــــــــــــــــةالمن جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــاء قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قسممدرس ب   ـ   د/ إبراهيم علي سيف النصر

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــاءالتوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــ قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد محمد زكي نوفل

 ماجستير طب وجراحة العين محمود عبد الرؤف محمود   ط/ـــ 32
 : الرسالة موضوع

 تغير االنحرافات عالية الترتيب بعد عملية تشابك الكوالجين الضوئي مع القرنية المخروطية .
 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب وجراحة العــــــــــــــــــــــيـن قسماذ مساعد بأست    مد خيريـ د/ هاني أح

 ــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــ جامعةبكلية الطب  طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــيـن قسممدرس ب    ـ د/ أحمد إبراهيم بسيوني

 ماجستير طب وجراحة العين منار محمد أمين صبيح   ط/ـــ 38
 : الرسالة موضوع

 تأثير مكمالت فيتامين )د( على جفاف العين في األشخاص المصابين بانحفاض مستوي فيتامين )د( في الدم .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــب وجراحة العــــــــــــــــــــــيـنطــــــــــــ قسماذ بأست    ـ أ.د/ صابر حامد السيد

 ــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــ جامعةبكلية الطب  طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــيـن قسممدرس ب   أحمد إبراهيم بسيونيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   شيماء كمال الدين زوينـ د/ 

 ندكتوراه طب وجراحة العي شيماء محمد محمد عزام   ط/ـــ 30
 : الرسالة موضوع

دراسة مقارنة النتائل االنكساريه بعد عملية الليزر السطحي والفمتوسميل في قصر النظر المتوسط مع أو بدون الالنقطيه 
 )استيجماتيزم( .

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةلية الطب بك طـــــــــــب وجراحة العــــــــــــــــــــــيـن قسماذ ورئيس بأست  ـ أ.د/ عبدالرحمن السباعي سرحان

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب وجراحــــــــــة العــــــــــــــــــــــيـن قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ خالد الغنيمي سيد أحمد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــة العينطب وجراحـــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   د/ أحمد إبراهيم بسيوني ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين محمد عاطف أحمد إبراهيم   ط/ـــ 33
 : الرسالة موضوع

ألوعيه الدموية تقييم تشوهات واجهه الجسم الزجاجي والشبكيه في مرضي ارتشاح الشبكيه بعد حقن عامل مضاد لنمو بطانه ا
 )أفليبيرسيبت( .

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب وجراحــــــــــة العــــــــــــــــــــــيـن قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ خالد الغنيمي سيد أحمد

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــيـنطب وجراحــــــــــة العــــــ قسمأستاذ مساعد ب    ـ   د/ سامح سعد مندور

 ماجستير طب وجراحة العين محمود مسعود سعد نصار   ط/ـــ 34
 : الرسالة موضوع

 قياس كثافة قرنية وعدسة العين بعد عملية تصليب أو اصر كوالجين القرنيه مقارنة بين الطرق التقليدية والطرق المعجله .
 ون :المشرف
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طــــــــــــــــــــــــــــــــب وجراحة العــــــــــــــــــــــيـن قسماذ بأست    ـ أ.د/ صابر حامد السيد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــيـنطب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــ قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد إبراهيم بسيوني

 
 

 القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض  عاطف عبد الحليم أبو طالب ط/ـــ 35
 : الرسالة موضوع

شرايين التاجيه في دراسة لتقييم دقة األشعة المقطعيه متعددة المقاطع في تشخيص ضيق وانسداد الوصالت الجراحية على ال
 مرضي السكر بعد عمليات القلب .

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي قسماذ بأست   عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي قسمبمدرس    وسام الدين حداد الشافعيـ   د/ 

 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض  أمير محمد مرسي حسن ط/ـــ 36
 : الرسالة موضوع

 شرايين التاجية .مع شدة مرض ال Cعالقة فصائل الدم ونسبة البروتين التفاعلي 
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــالقلب واألوعية الدموي قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ وليد عبدي حامد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةلية الطب بك ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي قسممدرس ب   ـ   د/ محمد يحيي عبد الخالق

 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض  محمد سمير على السيد ط/ـــ 31
 : الرسالة موضوع

 تقييم وظائف البطين األيسر في مرضي سرطان الخاليا الكبدية بالتتبع الرقطي من خالل الفحص بالموجات الصوتية للقلب .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي قسماذ بأست   ـ أ.د/ سعيد شلبي منتصر

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة الكبد القومي اذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد أست   ـ أ.د/ نبيل عبد الحميد عمر

 ــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  ةــــــــالقلب واألوعية الدموي قسمب أستاذ مساعد   ريحاب إبراهيم ياسينـ   د/ 

 األشعة التشخيصية ماجستير  إبراهيم أحمد أحمد مصباح  ط/ـــ 31
 : الرسالة موضوع

 دور التصوير الطبقي بالبوزيترون المنبعث المدمل مع األشعة المقطعيه في تقييم مرضي سرطان الثدي حديث التشخيص .
 المشرفون :

 ـــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي قسماذ ورئيس بأست   ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ وليد عبد الفتاح موسي

  األشعة التشخيصيةماجستير  هند على عبد العاطي شريف  ط/ـــ 32
 : الرسالة موضوع

 مغناطيسي في تقييم أورام البلعوم األنفي لدي البالغين .دور التصوير بالرنين ال
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي قسماذ ورئيس بأست   ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــاألشع قسممدرس ب   ـ   د/ محمد كامل عبد المجيد
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  منار سامي عبد المجيد أحمد  ط/ـــ 42
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 : الرسالة موضوع
 نتائل الموجات فوق الصوتية في مرض السل الرئوي .

 ن :المشرفو
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدرية والتـــــــــــــــــــــــدرن قسماذ بأست   ـ أ.د/ هشام السيد عبد العاطي

 يــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب  األمراض الصدريــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود موسي الحبشي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  والتدرن األمراض الصدريــــــــــــــــــة قسممدرس ب  ـ   د/ أحمد عبد الرحمن األسدودي

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  زينب محمد عراقي سالم  ط/ـــ 48
 : الرسالة موضوع

 ر الجين إكسبرت في تشخيص الدرن الرئوي سلبي البصاق والدرن خارج الرئة .دو 
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدرية والتـــــــــــــــــــــــدرن قسماذ بأست   ـ أ.د/ أسامة فهيم منصور

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدرية والتـــــــــــــــــــــــدرن قسمب اذأست   ـ أ.د/ عمرو عبد المنعم درويش

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض الصدريــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود موسي الحبشي

 ماجستير الفسيولوجيا اإلكلينيكية  أماني فريد مصطفي الزيات  /طـــ 40
 : الرسالة موضوع

 الدور المحتمل لحمض األلفا ليبويك في التحكم في الخلل التنسيقي الحركي لدي ذكور الجذران البيضاء .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف حنا

 نوفيــــــــــــــــــــــــــــــةالم جامعةبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست   ـ أ.د/ صفاء محمد القطب صالح

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب   ـ أ.د/ سوزان عبد الحميد خضير

 ماجستير الفسيولوجيا اإلكلينيكية  عفيفي  أية محمد عبد العزيز ط/ـــ 43
 : الرسالة موضوع

 تأثير التكيف المسبق والميالتونين مجتمعين على ضرر إعادة تروية الكلية بعد انقطاعها في الفئران .
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجي قسمبورئيس اذ أست  هشام أحمد ضياء عبد الرازقـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست   ـ أ.د/ سالي سعيد علي دنيا

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    محمد سليمان رزقـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــاالفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   غادة سمير عبد هللا عامرـ أ.د/ 

 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  أية جمال الدين أبو العينين  ط/ـــ 44
 : الرسالة موضوع

 ديوم في الجرذان .تأثير الزافيرلوكاست على االلتهاب العظمي المفصلي المحدث عن طريق خالت اليود أحادية الصو 
 المشرفون :

 المنوفية جامعةبكلية الطب  الفارماكولوجيا قسماذ مساعد وقائم بعمل رئيس أست    ـ د/ مها محمد البطش

 المنوفية ةجامعبكلية الطب الفارماكولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ـ د/ صفاء رياض الفقي

 المنوفية جامعةبكلية الطب الفارماكولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ـ د/ إيمان محمد سويد
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  أحمد على أحمد عبد الحافظ  ط/ـــ 45

 : الرسالة موضوع
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 على مرضي سرطان الثدي حديثي التشخيص . التأثير النفسي
 المشرفون :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــة قسماذ بأست   ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح الحداد

 المنوفية جامعةبكلية الطب  والنفسيــــــــــــــــــة األمراض العصبية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ عفاف زين العابدين رجب

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    ـ   د/ أحمد نبيل رمضان

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   نورهان حسام الدين محمد ط/ـــ 46
 : الرسالة عموضو 

في المصل  2الحمض الريبوزي النووي النقال واإلنسولين المشابه لعامل النمو ـــ  2عالقة تعبير األنسولين المشابه لعامل النمو ـــ 
 بالسمنه في األطفال .

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ا اإلكلينيكيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي قسماذ بأست    ـ أ.د/ وليد محمد فتحي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ا اإلكلينيكيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي قسممدرس ب   ـ   د/ بالل عبد المحسن منتصر

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب   مرـ   د/ زين عبد اللطيف ع

 ماجستير السمعيات    هبه إبراهيم سلمان ط/ـــ 41
 : الرسالة موضوع

 ذوي التأخر اللغوي النوعي . الموجه السالبة غير المتوافقة في األطفال
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسماذ السمعيات بأست   ـ أ.د/ حسام سني البهاء طلعت

 فيـةالمنو  جامعةبكليةالطب  األنف واألذن والحنجرة قسماذمساعدالسمعيات بأست   ـ أ.د/ عبد المجيد حسن قابل

 المنوفيـــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسممدرس السمعيات ب   ـ   د/ أحمد محمود زين العابدين

 المنوفيـــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة قسممدرس السمعيات ب   ـ   د/ أسماء صالح معطي

 ماجستير الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية    يسنشوي نبيل خم ط/ـــ 41
 : الرسالة موضوع

( في بكتريا الكليبسيال المعزولة من CTX-M( وجين المقاومة للمضادات الحيوية )rmpA و magAدراسة جينات الضراوة ) 
 األطفال حديثي الوالدة المصابين بالتسمم الدموي .

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الميكروبيولوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ ورئيس تأس   ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفي جامعةبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الميكروبيولوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ سحر على محمد على

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالميكروبيولوحيــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   ـ   د/ سومة السيد عجالن

  الصحة العامة وطب المجتمعماجستير    مي مختار بسيوني ندا ط/ـــ 42
 : الرسالة موضوع

 بعض المشكالت الصحية بين جامعي النفايات بمحافظة المنوفية .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عـــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتم قسماذ بأست   أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر ـ

 ـــةالمنوفيــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  عـــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتم قسماذ بأست   ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلى

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب  عــــالصحة العامة وطب المجتم قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ هبه خضري عالم
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عـــــــــــالصحة العامة وطب المجتم قسممدرس ب   ـ   د/ نهاد بدر عبد العاطي

 دكتوراه الباثولوجيا   سارة فهمي أبو السعود ط/ـــ 52
 : الرسالة موضوع

 في سرطان المثانة : دراسة مناعية هستوكيميائية . 1والسيتي إل إيه  2والبي دي إل  2إظهال البي دي 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ هيام عبد السميع عياد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ نانيس شوقي هولة

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمب مساعداذ أست   ديـ   د/ شرين فتحي الج

 جراحة التجميل والحروقدكتوراه  خالد برنس محمد موسي  ط/ـــ 58
 : الرسالة موضوع

 فة في عالجها .ف والطرق المختلتشوهات حافة األن
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  روقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح قسماذ بأست    ـ أ.د/ فلاد محمد غريب

 وفيـــــــــــــــــــــــةالمن جامعةبكلية الطب  جراحة التجميل والحروق قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ أحمد ثروت نصار
 دكتوراه طب الطوارئ واإلصابات آثار فكري عبد المجيد الشين  ط/ـــ 50

 : الرسالة موضوع
 تقييم االستجابة اإلكلينيكية لمرضي اإلصابات والحروق الجماعية بقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية .

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  روقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح قسماذ بأست    ـ أ.د/ شوقي شاكر جاد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  روقجراحة التجميل والحـــــ قسماذ ورئيس بأست    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عـــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتم قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمود السيد أبو سالم

 ـــةالمنوفيــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة ال قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ تامر فخري عبد العزيز
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض  محمد محمود جابر  ط/ـــ 53

 : الرسالة موضوع
 تقييم وظيفة األذين األيسر في مرضي السكري المصابون بقصور الشرايين التاجية : دراسة بواسطة التتبع الرقطي .

 المشرفون :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــة الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعي قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد فهمي النعماني

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي قسممدرس ب   ـ   د/ محمد يحيي عبد الخالق

 2057/9/5/9102 لموضوع رقما

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   .  هيثم محمد محمد عزب/ بيبللط طب المناطق الحارة وصحتهافي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2058/9/5/9102 قمالموضوع ر

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / مسعد محمد عبد المقصود أبو شبانه  .بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 2059/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / مصطفي سعيد فهيم منصور  .بيبللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2060/9/5/9102 وع رقمالموض

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  / شريف محسن محمد عبد العزيز  .بيبللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2062/9/5/9102 رقم الموضوع

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / بسمة فتحي عبد الحميد شحاته  .بيبةللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2061/9/5/9102 ع رقمالموضو

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / شيماء محمد وحيد الدين قلمه  .بيبةللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 3206/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / سعد سليمان إبراهيم  .بيبللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2064/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأن.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ
   / أميرة حسني محمد حجازي  .بيبةللطفي عالو األورام والطب النووي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2065/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مذكرة أ.د/
   / أحمد محمد البحيري  .بيبللطفي جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2066/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنالعليا والبحوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات
   / هيثم رضا صدقي بدر  .بيبللطفي أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2067/9/5/9102 الموضوع رقم
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الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبح
   / على محمد على الخولي  .بيبللطفي أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2068/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  لموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةا ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / مصطفي بكري حامد عطا  .بيبللطفي أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2069/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة الموافقة على ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / سارة محمود صالح الديب  .بيبةللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2070/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  اد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتم ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / نوران طلعت أبو الخير  .بيبةللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2072/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  قارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتماد الت ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  / عبد العزيز على بسيوني أبو شهبه  .بيبللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2071/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتماد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أمنية أمين عبد المعبود  .بيبةللطفي الطفيليات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2073/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتماد التقارير الفردية و  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   .  فاطمة حامد عبد هللا شعالن/ بيبةللطفي الطفيليات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 2074/9/5/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  درجـة الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أيمن على أحمد محمد عبد الوهاب  .بيبللطفي الطفيليات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 2075/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــة جـــداجيد عـــام بتقـــدير مـــي أحمـــد عبـــد الحميـــد المليجـــي/ ةبيبـــللط الجلديـــة والتناســـليةمـــراض األتير فـــي الماجســـ

 .%55ر21
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2076/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ر الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــاري ـــ بشــأنم
 .%52ر99 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ سهي أحمد أنور مصطفي بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2077/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى  ـــ بشــأنم
 .%29ر82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد جمال عبد العزيز بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2078/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%85ر18 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ أسماء أحمد على محمد عيسي بيبةللطالماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2079/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث م
 .%59ر22 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير أية يسري مصطفي/ بيبةللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2080/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأن/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%52ر22 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ وائل فهمي محمدي الخولي  بيبللطالماجستير في جراحة األذن واألنف والحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 2082/9/5/9102 موضوع رقمال

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســبة مئويــة ممتــاز عــام بتقــدير شــرف الــدين/ أســماء يحيــي عبــد هللا بيبــةللطالماجســتير فــي الصــحة العامــة وطــب المجتمــع 

 .%89ر58
 : رارــالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2081/9/5/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
ــا اإلكلينيكيــة  ــد المحســن القرشــي بيــبللطالماجســتير فــي الباثولوجي  ونســبة مئويــةجيــد//  عــام بتقــدير/ عمــرو عبــد الحميــد عب

 .%25ر85
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2083/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%80،15 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرحمدي بدر حشيش  / أحمدبيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2084/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%50،15 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سالي نجاح طه بيبةللطاض النساء الماجستير في التوليد وأمر 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2085/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%50،52 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هناء محمد رشاد السيد حسين بيبةللطفي طب األطفال  الماجستير

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2086/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   مــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة و  ـــ بشــأنم
 .%51،05 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ منال أبو الفتوح السيد يوسف بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2087/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير  ـــ بشــأنم
 .%80،51 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمود محمد أبو خليل الخولي بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2088/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   لــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة ع ـــ بشــأنم
 .%28،58 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ شيماء السيد حسن النشار بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2089/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة بشــأنـــ م
 .%52،21 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أنسام كامل السيد المشد بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2090/9/5/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات ا  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلعليــا والبحــوث م
 .%58،81 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ رحاب قنصوه أبو الفتوح بده بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2092/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%51،81 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ شيماء طه على الطويل بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2091/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%55،22 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ سارة أحمد عبد السالم نجم بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2093/9/5/9102 مالموضوع رق

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%52،02 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ إسالم عبد العاطي سليمان جمل بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ع للجامعة... ويرف  الموافقة
 2094/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%52،02 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمد حلمي أحمد شاهين بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  فقةالموا
 
 

 2095/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%52،02 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ نشوي على عب السميع الرفاعي بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2096/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%55،22 ونسبة مئويةدجدا جي عام بتقدير/ أسماء عبد المنعم محمود زيدان بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2097/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%29،82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرحمد النجار / إجالل أبيبةللطالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 2098/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51،82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سمر محمد محروس أبو قورة بيبةللطالتدرن الماجستير في األمراض الصدرية و 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2099/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%52،21 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أيمن الحسين الجزار بيبللطلماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية ا

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2200/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   رديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الف ـــ بشــأنم
 .%58،82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ شهالء عبد الرحيم عيسي بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2202/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   موافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةال ـــ بشــأنم
 .%58،22 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سوسن سامي عالم بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 2201/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث  م
ــة والتناســلية  ــد المقصــود بيبــةللطالماجســتير فــي األمــراض الجلدي ــروك محمــد عب ــد جــدا  عــام بتقــدير/ مــي مب  ونســبة مئويــةجي

55،55%. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2203/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51،05 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ فتحية صالح محمد بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 عة... ويرفع للجام  الموافقة
 2204/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%50،22 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ عمر فوزي السيد ندا بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2205/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%58،91 ة مئويةونسبجيد//  عام بتقدير/ محمد أحمد الجندي بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2206/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونسـبة مئويـةجيـد//  عـام بتقـديرد الجليـل عبـد الكـريم / أحمـد سـامي عبـبيـبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدمويـة 

51،82%. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2207/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%59،15 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أماني محمود سعد عوف بيبةللطقلب واألوعية الدموية الماجستير في أمراض ال

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2208/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنم
 .%55،12 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمد جمال حجازي محمد بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2209/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   لفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير ا ـــ بشــأنم
 .%25،18 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ تامر حسين منصور الباز بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2220/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى  ـــ بشــأنم
 .%55،22 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ عرفة عبد الجواد عبد القوي حزيمة بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2222/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوالبحــوث م
 .%82،99 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ محمود عبد المحسن شعير بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2221/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث  م
 .%58،11 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقدير/ محمد ماهر عبدالغفار الصيفي بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2223/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%25،82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد عادل حامد المزين بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2224/9/5/9102 رقمالموضوع 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%25،15 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ السيد أحمد السيد مطاوع بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ع للجامعة... ويرف  الموافقة
 2225/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%28،21 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمود سعد إبراهيم الشناوي بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 2226/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%28،01 ة مئويةونسبجيد//  عام بتقدير/ مصطفي محمد صالح الدين النجار بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2227/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%58،22 ونسبة مئويةجيد//   امع بتقدير/ على محمد سامح شعت بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2228/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21،21 ونسبة مئويةمقبول  عام بتقديرسر فتحي محمود صالح / يابيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2229/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
ــي التخــدير و  ــة المركــزة الماجســتير ف ــد الجليــل بيــبللطالعناي ــاح عب ــد الفت  ونســبة مئويــةجيدجــدا  عــام بتقــدير/ طــارق عــزت عب

88،19%. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2210/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجم ـــ بشــأنم
 .%29،8 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقدير/ محمد راتب عبد اللطيف صومع بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2212/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــ ـــ بشــأنم
 .%58،81 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد طارق على يوسف بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2211/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وا  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلبحــوث م
 ونســبة مئويــةجيدجــدا  عــام بتقــدير/ محمــود عبــد القــوي عبــد الحكــيم فــرو بيــبللطالماجســتير فــي التخــدير والعنايــة المركــزة 

80،51%. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2213/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكر   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%82،22 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير / أحمد أشرف السيد سالم نصربيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2214/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51،29 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أماني ممدوح السيد بيبةللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  وافقةالم
 2215/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%55،22 مئوية ونسبةجيد//  عام بتقدير/ أحمد محمد سليمان عبد هللا بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2216/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%52،28 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرعبد الوهاب / إيمان أحمد فتحي بيبةللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2217/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد//  عـــام بتقـــدير/ محمـــد عبـــد الـــرازق أبـــو العـــزم الشنشـــوري بيـــبللطة الماجســـتير فـــي طـــب الحـــاالت الحرجـــ

29،58%. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2218/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   رجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح د ـــ بشــأنم
 .%52،51 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد حماد يونس أحمد بيبللطالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2219/9/5/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــ ـــ بشــأنم
 .%50،89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ معاذ عز الدين محمد محمد بيبللطالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 2230/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى ـــ بشــأنم
 .%55،88 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمود عبد هللا الفقي بيبللطالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2232/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأن م
 .%50،11 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ شريف رزق عبد الفتاح جودة بيبللطالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2231/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث م
 .%85،91 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ منى محمد فهيم صالح بيبةللطالماجستير في الطفيليات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2233/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وك  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%29،82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ بسام حمزة االمام بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2234/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22،88 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد جمال فؤاد الناظر  بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 عة... ويرفع للجام  الموافقة
 2235/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%29،58 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد أبو بكر زكي عمر بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  وافقةالم
 2236/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81،9 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ أحمد محمد كمال أحمد بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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 2237/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%51،2 ونسبة مئويةجيد//  عام يربتقد/ رشا عاطف عبد الحي عيسوي بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2238/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%58 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد الترامسي   / أحمدبيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2239/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد//  عـــام بتقـــدير/ أحمـــد الســـيد عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف بيـــبللطلعامـــة الماجســـتير فـــي أمـــراض الباطنـــة ا

28،29%. 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2240/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح ـــ بشــأنم
 .%80،11 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ غادة حمدي عقل بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2242/9/5/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   يــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرد ـــ بشــأنم
 .%50،55 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سارة نشأت عبد المجيد جوهر بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2241/9/5/9102 الموضوع رقم

 األشــعة التشخيصــيةى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي الموافقــة علـــــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) سلمي حسين بيومي/ ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2243/9/5/9102 الموضوع رقم

أمـراض القلـب واألوعيـة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن ث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو 
 داخلية للدراسات العليا بالكلية.( من الالئحة ال8وذلك طبقا لنص المادة )كريم محمد جمال عبد السميع محمد / للطبيبالدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 2244/9/5/9102 الموضوع رقم

جراحــة األنــف واألذن الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )أحمد سعيد سيد أحمد العبد / للطبيبوالحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة...   الموافقة
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 2245/9/5/9102 الموضوع رقم

جراحــة األنــف واألذن الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 لعليا بالكليةداخلية للدراسات ا( من الالئحة ال8وذلك طبقا لنص المادة )نصر جمعه عبد الهادي على عيسي / للطبيبوالحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2246/9/5/9102 الموضوع رقم

األمــراض الصــدرية الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8) وذلك طبقا لنص المادةريهام على محمد محمد شحاته / ةللطبيبوالتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن نانسي يوسف أ.د/ ة السيد توا 
على أن تعود لالنعقاد جلسة ممتدة يوم األحد الموافق رئيس المجلس رفع الجلسة و  وكيل الكلية بشئون التعليم والطالب أسعد
 .والتعيينات  الموضوعات المؤجلةللنظر في  82/5/0281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 1028/1029" للعام الجامعي التاسعةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 

 29/5/1029الموافق  األحدالمنعقدة يوم و
الموافـــق  األحـــدمـــن صـــباح يـــوم الحاديـــة عشـــر " وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة  الممتـــدةجلســـته عقـــد مجلـــس الكليـــة " 

 عميد الكلية ورئيس المجلس  أحمد أحمـد على جمال الدينبرئاسة أ.د/  82/5/0282
 . 21/5/1029الموافق  األحدالمنعقدة يوم  1028/1029للعام الجامعي  التاسعةالسادة حاضري الجلسة حضور و ب 
ضافة   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب    .د/ عصام الدين جابر صالح أ وا 

 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/ 
  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ـ   د/ رفيق فكري برسيم  

 األورام والنـــــــووي أستاذ بقسم عالج     ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق
   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 

 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد  
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    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
 

بسـم هللا الـرحمن الـرحيم  بـذكر عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ السيد  * واستهل الجلسة
  ادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجميع دوام التوفيق .ثم رحب سيادته بالس

 
ــة  ــة المعاونــة وأعضــاء الجهــاز اإلداري بالكلي *شــكر ســيادته الســادة رؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التــدريس والهيئ

 والمستشفيات على تقديم واجب العزاء .
 

 08/5/0282ر السنوي يـوم الثالثـاء الموافـق* دعا سيادته أعضاء مجلس الكلية ومجلس المستشفيات لحفل اإلفطا
 الكلية . ابكافتري

ـــ بــشأن  5/5/0282* عرض سيادته أراء أعضاء هيئة التـدريس أثنـاء اللقـاء الـدوري المنعقـدة يـوم األحـد الموافـق 
 .( أسانسير للطالب بالكلية 0( أسانسير داخل الكلية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين , عدد )0تخصيص عدد )

 الموافقـــــــــــــــــــــــة : ـرارـالقــ

 
 : الموضوعات المؤجلة : أوال

 2247/9/5/9102 الموضوع رقم

بشـأن سـرعة موافـاتهم  بالخطـة عرض خطاب أ.د/ نائـب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـوث ورئـيس لجنـة االحتياجـات ــــ 
 . 1018/1011العام الجامعي  حتى 1029/1010الخمسية اعتبارا من العام الجامعة 

حتـى  1029/1010ـــــ وكذلك مذكرة شئون هيئة التدريس ـــ الموافقة على خطة الخمسية لتعيين المعيدين خالل خمس سنوات من 
 .  1018/101عام 
 : ـرارـالقــ

 موافقة على الخطة الخمسية لتعيين المعيدين على النحو التالي :  .... ويرفع للجامعة .ال
 0203/0204 0200/0203 0208/0200 0202/0208 0282/0202 ألقساما م
 8 8 8 8 8 األشعة التشخيصية 2
 8 8 8 8 8 الباثولوجيا اإلكلينيكية 1
 1 1 1 1 1 طب األسرة 8
 8 8 8 8 8 الفسيولوجيا 1
 1 1 1 1 1 الطفيليات 5
 والعناية المركزة التخدير 2

 طب الحاالت الحرجة    
9 
8 

9 
8 

9 
8 

9 
8 

9 
8 

 1 1 1 1 1 الباثولوجيا 5
 2 2 2 1 1 جراحة المسالك البولية 8
 8 8 8 8 8 التشريح واألجنة 9

 1 2 1 2 1 طب وجراحة العين 20
 1 1 1 1 1 النساء و التوليد 22
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 1 1 1 1 1 قلب واألوعية الدموية 21
 2 2 2 2 2 الطب الطبيعي 28
 1 1 1 1 8 الكيمياء الحيوية 21
 1 1 1 1 1 الطب الشرعي والسموم 25
 8 8 8 8 8 طب األطفال 22
 عالج األورام والطب النووي 25

مــن أوائــل فيزيــاء أشــعاعية     
 خريجي كلية العلوم بالمنوفية

5 
2 

1 
 ــــــ

1 
2 

1 
 ـــــــ

1 
2 

 الجراحة العامة 28
 طب الطوارئ    

1 
5 

1 
5 

1 
5 

1 
5 

1 
5 

 األنف واألذن والحنجرة 29
 سمعيات      

 تخاطب      

2 
2 
 ـــــ

2 
 ـــــــ
2 

2 
2 
 ــــــــ

2 
 ـــــــ
2 

2 
2 
 ـــــــــ

 1 1 1 1 1 الميكروبيولوجيا 10
 1 1 1 1 1 الفارماكولوجيا 12
 1 1 1 1 1 جراحة المخ واالعصاب 11
 1 1 1 1 1 جراحة التجميل والحروق 18
 1 1 1 1 1 الهستولوجيا 11
 1 1 1 1 1 المجتمع الصحةالعامة وطب 15
 1 1 1 1 5 الباطنة العامة 12
 2 2 2 2 2 األمراض المتوطنة 15
 1 1 1 1 1 جراحة القلب والصدر 18
 1 1 1 1 1 األمراض العصبية والنفسية 19
 1 1 1 1 1 األمراض الصدرية والتدرن 80
 2 2 2 2 2 األمراض الجلدية والتناسلية 82
 1 1 1 1 1 جراحة العظام 81

 2248/9/5/9102 الموضوع رقم

اإلعــالن عــن الوظــائف معيــدين باألقســام األكاديميــة علــى أن يكونــوا مــن الموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .خريجي كلية الطب جامعة المنوفية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة على اإلعالن عن وظائف معيدين باألقسام األكاديمية على النحو التالي : الموافقة
 ( معيدين بقسم الباثولوجيا8ــــ عدد )    ( معيدين بقسم التشريح1ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الفسيولوجيا8ــــ عدد )   ( معيدين بقسم الكيمياء الحيوية8ــــ عدد ) 
 ( طب صناعات2) ( طب مجتمع2( معيدين بقسم الصحة العامة وطب المجتمع : )1ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الطفيليات8ــــ عدد )   ( معيدين بقسم الفارماكولوجيا1ــــ عدد ) 
 ( معيدين بقسم الهستولوجيا8ــــ عدد )   ( معيدين بقسم الميكروبيولوجيا1ــــ عدد ) 
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 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  ثانيا
 2492/9/5/1029الموضوع رقم 

المسـاعد بقسـم األمـراض  المـدرس/ إسرار هالل محـروس عطـوة ةالطبيبوافقة على تعيين المــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراي .لشغل وظيفة مدرس الصدرية والتدرن بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2502/9/5/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  يسمــذكرة شــئون هيئــة التــدر  المســاعد بقســم األمــراض الجلديــة  األســتاذ/ عــزة جــابر عنتــر فــرو دالموافقــة علــى تعيــين ـ
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية.لشغل وظيفة أستاذ والتناسلية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 2522/9/5/9102الموضوع رقم 

المسـاعد بقسـم التوليـد وأمـراض النسـاء  األسـتاذ/ محمـد أحمـد مـاهر دالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة
 2512/9/5/1029رقم الموضوع 

المسـاعد  بقسـم األمـراض  األسـتاذ/ أكثم إسماعيل عبد الرحمن األمـام دالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية.لشغل وظيفة أستاذ أمراض عصبية العصبية والنفسية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 قة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعةالمواف
 
 

 2532/9/5/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس المعيــدة بقســم األمــراض / مــروة صــالح الــدين حســين علــى ةالطبيبــالموافقــة علــى تعيــين ـ
 درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على لشغل وظيفة مدرس مساعد العصبية والنفسية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2542/9/5/1029الموضوع رقم 

المعيـدة بقسـم الطـب الشـرعي / ريهام صبحي مصلحي أبو عيـاد ةالطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 م والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .بذات القسلشغل وظيفة مدرس مساعد والسموم بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثالثا
 5252/9/5/1029الموضوع رقم 

الموافقة  أنـ بشعرض الطلب المقدم من مقدم أركان حرب/ سعيد عوض عبد القادر شكشوك ضابط بالقوات المسلحة المصرية 
من مدة العامين الستكمال تسجيل الدراسات العليا بقسم الجلدية  استثناء زوجته السيدة/ ألفت صالح يوسف النمر على

والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفية نظرا لظروف تواجد زوجته معي في مأمورية عمل لصالح وزارة الدفاع المصرية خارج 
 القوات المسلحة المصرية .البالد حيث أنني أعمل ضابط ب

 : ـرارـالقــ

 عدم الموافقة .... ويرفع للجامعة
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 : شئون التعليم والطالب: موضوعات  رابعا

 2562/9/5/1029الموضوع رقم 

الموضـوع  83/8/0282النظـر فـي قـرار مجلـس الكليـة بتـاري   إعـادة ــــ بشـأن لشئون التعليم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
درجات( لكل طالب مشترك وتقسـم  82على إضافة نشاط الجودة في جميع األقسام العلمية ويخصص )421/5/8/0282رقم 

  على األقسام العلمية لفرقة الطالب .
 : ـرارـالقــ

 على قرار مجلس الكلية السابقالموافقة 
 2572/9/5/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على : ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 شرط لدخول االمتحان النهائي للموديول . %50 بنسبة  Formative Examـ  اعتبار النجاح في 2 
فـــي االمتحــان العملـــي  observable stationـــ تقيــيم المهـــارات المكتســبة فــي الزيـــارات الميدانيــة للمستشـــفي بواســطة 1 

 ان دون رصد درجات .النهائي للموديول ويكون النجاح بها شرط لدخول االمتح
 كشرط لدخول االمتحان لكل موديول . TBLــ ال يسمح بغياب أكثر من مرة واحدة في 8 

 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــــــة 
 
 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/  أحمـد وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  لى جمال الدينأحمـد ع
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