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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2018/2019" للعام الجامعي الثالثة" الجلسة 

 11/11/2018الموافق  األحدوالمنعقدة يوم 
يوم  العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  2018/2019" للعام الجامعي الجلسة الثالثةعقد مجلس الكلية "

 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  11/11/2018موافق ال األحد
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     نيممبروك محمود غـ أ.د/ 
  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة       ـ أ.د/حاتم أمين عطا هللا

   األمراض المتوطنــــــــة رئيس قسم     عاطف أبو السعود عليـ أ.د/ 
  ةرئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــ    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

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

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 
   راحة المسالك البوليةجرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة
 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواوي د/ أ.ـ 

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

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
 الجراحة العامةرئيس قسم      حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     باعي سرحانعبد الرحمن السـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم       هشام ضياء عبدالرازق ـ أ.د/ 
 عالج األورام والطب النووي رئيس قسم      ر محمد عبد الباري ناص 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 
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     د/ رفيق فكري برسيم  ـ   

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
 ورئيس اإلدارة المركزة ستاذ بقسم الجراحة العامــة األ     .د/ عالء عبد العظيم السيسيـ أ

 .   الجامعيةبالمستشفيات 
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
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 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة     ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح 
 أستاذ بقسم طب األطفال     ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق

 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/
   أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      سعيد سيد أحمد خميس أ.د/ـ 

  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نادية صالح النحاس ـ أ.د/
  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي

 م الفسيولوجياأستاذ بقس     جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 
   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/
 قسم الجراحة العامــةأستاذ ب     أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 

 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق أ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد
    ذ بقسم جراحة العظـــــــامأستا      أيمن محمد محمود عبيد ـ أ.د/

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

 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     هويدا محمد أنور الشاذليـ أ.د/ 
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار د/ـ أ.

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

 قسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة أستاذ ب      على سليماند و ـ أ.د/ محم
 متفرغ بقسم جراحة العظامأستاذ      بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم طب األطفالأستاذ      علي محمد الشافعيـ أ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة    يد حسن كمال قابل مجـ  د/ عبد ال
  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته

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

  بقسم التخدير والعناية المركزة مدرس    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
 ر كل من :* وقد اعتذر عن عدم الحضو 

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة  وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب ـ أ.د/ نانسي يوسف أسعد
  الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــلرئيس قسم  ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمانة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ  ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء  ةـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقو ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ  هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم   أ.د/ معوض محمد الخولي ـ  

 حضور كل من :عن عدم التغيب * وقد 
  رئيس قسم الهستولوجيا ـ أ.د/ مها السيد سليمان  رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيدـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 
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   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي ـ أ.د/ عماد على حلمي أحمد أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــةبد الواحد جابرـ أ.د/ محمد ع

 درن ـــة والتأستاذ بقسم األمراض الصدري ـ أ.د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي  ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي  ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد
 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة    ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 

عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 متفرغ بقسم جراحة العظام بالشكر ألعضاء المجلس  ..أستاذ  بهاء الدين محمد السروي أ.د/ تقدم و *

 موافقة المجلس على تواجد عضو جودة باللجان المنبثقة من مجلس الكلية .
 على النحو التالي :في عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *

 : أوال : المصادقات
 267/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافــ  الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  2018/2019 يللعــام الجــامع" الثانيــةالمصــادقة علــى محضــر اجتمــاع مجلــس الكليــة " الجلســة 
 .266/2/10/2018حتى  146/2/10/2018 والمتضمنة القرارات من  2018/ 14/10والممتدة حتى يوم األحد 9/10/2018
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

مــركرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث حيــ  أنــر ســقم ســهوا مــنح درجــة الماجســتير األمــراض عــد افــافة ب المصــادقة
 % .86ر58بتقدير عام ممتاز بنسبة مئوية  أحمد هاني صالح الشافعيالعصبية والطب النفسي للطبيب/ 

 826/3/11/2018الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  لتي وافق عليها أ.د/عميد الكليةالمصادقة على موضوعات العالقات الثقافية ا
 رار :ــالقــــ

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

األســـتاذ المســـاعد بقســـم عـــالج األورام والطـــب النـــووي بالكليـــة الـــى أمســـتردام بهولنـــدا لحضـــور  إينـــاس أبـــو بوـــر الخـــولي د/ ــــ 1
(emuce18ف ) على نفقتها الخاصة حي  يوجد لسيادتها دعوة لحضور المؤتمر .  2018نوفمبر  11حتى  8ي الفترة من 
المـدرس المســاعد بقســم األمــراض العصـبية والنفســية بالكليــة وعضــو بعثـة اإلشــرا  المشــتر  الــى هنــد رضــا الســيد عمــارة   /ـــ  2

 أو من تاريخ السفر . 2018ا من ديسمبر فرنسا لمدة عام أول لبدء الجزء الخارجي من الرسالة اعتبار 
المدرس المساعد بقسم األمراض الجلديـة والتناسـلية بالكليـة وعضـو بعثـة اإلشـرا  المشـتر  شيماء السعيد رضوان الشين   /ـ  3

مـــن مـــن الخطـــة الخمســـية الســـابعة بجامعـــة )نوتنجهـــام( لنـــدن بـــ نجلترا اعتبـــارا  2015/2016)تظلمـــات( مـــن بعثـــة الســـنة الرابعـــة 
 أو من تاريخ السفر على نفقة اإلدارة العامة للبعثات طبقا لنظام اإلشرا  المشتر  . 10/12/2018

 *الموافقة على ترشيح كل من :
  الصحة العامة وطب المجتمعستاذ بقسم األ   محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
  عالصحة العامة وطب المجتمبقسم  األستاذ   ربيع الدسوقي البهنسيـ أ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعبقسم المساعد ستاذ األ   ياسر عطا شحاتهد/ ـ   
  الصحة العامة وطب المجتمعبقسم المساعد ستاذ األ   زينب عبد العزيز قاسمي د/  ـ 

 19حتى  17لحضور المؤتمر الدولي السنوي السادس والعشرون إلتحاد األطباء العرب عن موافحة العدوي في الفترة من 
 على نفقة الجامعة .بفندق هلنان فلسطين باإلسوندرية  2018نوفمبر 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :

 269/3/11/2018الموضوع رقم 

والمنعقـــدة يـــوم  2018/2019" للعـــام الجـــامعي الثانيـــة  " الجلســـةالدراســـات العليـــالجنـــة احاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا  
 . 3/10/2018المواف   األربعاء
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 ــــــــــــــــــرار :القـ
 احاطة المجلس علما

 702/3/11/2018الموضوع رقم 

 األحـدوالمنعقـدة يـوم  2018/2019" للعام الجـامعي  األولي" الجلسة  القيم والمباديلجنة احاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 28/10/2018المواف  
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 احاطة المجلس علما
 712/3/11/2018رقم الموضوع 

 األحدوالمنعقدة يوم  2018/2019" للعام الجامعي الثانية  " الجلسةالعالقات الثقافيةلجنة احاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 4/11/2018المواف  
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 احاطة المجلس علما
 722/3/11/2018الموضوع رقم 

 األحـــدوالمنعقـــدة يـــوم  2018/2019" للعـــام الجـــامعي  الثانيـــة" الجلســـة  الموتبـــاتلجنـــة  احاطــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا 
 . 4/11/2018المواف  
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 احاطة المجلس علما
 732/3/11/2018الموضوع رقم 

" للعام  األولي" الجلسة  لةمجلس إدارة دبلوم دراسة مسرح الجريمة ودوره في خدمة العدااحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 6/11/2018المواف   الثالثاءوالمنعقدة يوم  2018/2019الجامعي 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 احاطة المجلس علما
 472/3/11/2018الموضوع رقم 

والمنعقدة يوم  2018/2019" للعام الجامعي  الثانية" الجلسة  شئون التعليم والطالبلجنة احاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 8/11/2018المواف   الخميس
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 احاطة المجلس علما
 

 ثالثا : موضوعات أخري  :
 572/3/11/2018الموضوع رقم 

وجيا ــــ الموافقة على توزيع ميزانية هذا العام على أقسام )الميوروبيول بشأنــ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 جنية   6600بالتساوي بواقع  األشعة التشخيصية ـــ طب األسرة  ـــ جراحة التجميل والحروق( ماكولوجيا ـــر الباثولوجيا ـــ الفا

 . الكتب ومجالت ووثائق أخري  لكل قسم حيث أن هذه األقسام هي التي عليها الدور في الشراء
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ـــــــــــــةالموافقــــــ
 672/3/11/2018الموضوع رقم 

 بشأن الموافقة على قبول الهدايا المقدمة من :عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم التشريح واألجنة ـــ 
  مروحة حائم توشيبا لقاعات التدريس الخاصة بالطلبة . 12ـ د/ علياء صالح على العفيفي المدرس بالقسم  وهي  

 د/ ايمان عبد الغني عيسي المدرس بالقسم  ـــ المدرس بالقسم ـ د/ نسرين عبد هللا سلمان 
 بوصة لقاعة التدريس الخاصة بالطلبة . 55 وهي شاشة تورنادو

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 . عرض على لجنة قبول الهدايا بالجامعةتو الموافقة علي قبول الهدايا 
 772/3/11/2018الموضوع رقم 
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 قة الحوومة المصرية لصرف المعاشات ومرتبات العاملين بالدولة :عرض تعديل عقد إصدار بطا
 العمولة حال استثناء  الفترة البينية على المدفوعة الواحدة الفترة البينية

 مجانا الصر  بعد أربع أيام عمل )الفترة المنصوص عليها بعقد وزارة المالية الموحد(
 جم0ر90 الصر  بعد ثالث أيام عمل

 جم1ر80 ومين عملالصر  بعد ي
 جم3 الصر  بعد يوم عمل واحد

 يتم تحديد الشريحة المراد االشتراك بها لصرف ملفات المستحقات شهريا وبصورة مستديمة .
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

  الموافقة على الصر  بعد أربع أيام عمل .
 

 رابعا: موضوعات شئون التعليم والطالب :
 872/3/11/0182الموضوع رقم 

أحمــد محســن محمــود مقشــ   /الطالـبتصــويب نتيجــة علـى  الموافقــةـــــ بشـأن  لشــئون التعلـيم والطــالبمـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
 علـى النحـو التـالي 2016/2017 ىأول لمادتي الجراحة العامة وفروعها ومادة النساء والتوليد للعام الجـامع دور السادسةبالفرقة 

( بتقـدير جيـد جـدا بـد  مـن 389( درجة في مادة النساء والتوليد لتصبح الدرجة الكلية للمـادة )22ر5): بأحقية  في زيادة مقدارها 
( درجــة فـي مــادة الجراحةالعامـة لتصــبح الدرجـة الكليــة 27ر5( بتقـدير جيـد// بعــد جبـر النصــف درجـة .... وزيــادة مقـدارها )366)

( 1203ويصـبح المجمـو  الكلـي للفرقـة ).. بعد جبر النصـف درجـة . ( جيد جدا746( درجة بتقدير ممتاز بد  من )774للمادة )
 ( جيد جدا .5463( جيد جدا بد  من )5514والمجمو التراكمي ).. ( جيد جدا .1152جيد جدا بد  من )

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 792/3/11/2018الموضوع رقم 

والمقيـد يـد أبـو منـديل  على إيقاف قيد الطالب/ أحمـد توفيـق ع الموافقةـــ بشـأن  شئون التعليم والطالبلمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 نظرا لظروفر المرفية . 2018/2019بالفرقة الثانية للعام الجامعي 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة
 280/3/11/2018الموضوع رقم 

خليــل رائــف ســفيان الكركــي )فلســطيني  /الطالــبعلــى قبــول  الموافقــةـــــ بشــأن  والطــالب لشــئون التعلــيممــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
 من عدمر وفي حالة قبول الطالب سو  يحمل بالمواد )حقوق اإلنسان ــ الجودة ـــ اللغة اإلنجليزية ــ بالفرقة الثالثة  الجنسية(

 .الحاسب اآللي(
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 اللوائح والقوانين .... ويرفع للجامعة الموافقة في حدود 
 812/3/11/2018الموضوع رقم 

ســمية إبــراهيم حســن عبــد هللا والمقيــدة  /ةالطالبــعلــى قبــول  الموافقــةـــــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
ي أو بالفرقة الرابعـة علمـا بأنـه تـم عمـل مقاصـة بالفرقة األولبالفرقة الرابعة بولية الطب جامعة طرابلس بدولة ليبيا إلى الكلية 

بالفرقـة  هـافـي حالـة قبولعلمية للمواد التي قامت بدراستها بولية الطب بليبيا وكانت المقاصة بأنها مطابقة لمـا يـدرس بالكليـة و
 .قة األولي من الفر  حمل بالمواد )حقوق اإلنسان ــ الجودة ـــ اللغة اإلنجليزية ــ الحاسب اآللي(الرابعة سو  ت

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 للوائح والقوانين .... ويرفع للجامعة االموافقة في حدود 
 822/3/11/2018الموضوع رقم 

على إيقاف قيد الطالب/ فؤاد محمد فؤاد عبد الحميد أبو راضي  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 .والتي تعوقر من الدراسة نظرا لظروفر المرفية  2018/2019للعام الجامعي  األولي والمقيد بالفرقة

 رار :ـــالقـ
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 الموافقة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:خامسا
 832/3/11/2018الموضوع رقم 

ولوجيا بالكليــة األســتاذ المســاعد بقســم الهســت الموافقــة علــى تعيــين د/ غــادة حســن الصــيفيــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 برات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة على مستوي األساترة .. ويرفع للجامعة
 842/3/11/2018الموضوع رقم 

ل المــدرس بقســم طــب األطفــا الموافقــة علــى تعيــين د/ محمــود أحمــد عبــد الــرحمن الحــاوي ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 برات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة على مستوي األساترة واألساترة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 852/3/11/2018الموضوع رقم 

بقسـم الجراحــة العامــة   المـدرس المســاعدأحمــد ســامي مشــعل  /طبيـبالتعيــين الموافقـة علــى ـــ بشــأن  مـذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 والكلية نظرا لحصولر على درجة الدكتوراه .قسم برات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 862/3/11/2018الموضوع رقم 

بقسـم الجراحـة  المـدرس المسـاعدعبد هللا صالح الـدين عبـد هللا  /الطبيبتعيين لى الموافقة عــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولر على درجة الدكتوراه .قسم برات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة بالكلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 872/3/11/2018الموضوع رقم 

 بقسم  المدرس المساعدرضا أبو الفتح أحمد أبو السعود  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  تدريسمذكرة شئون هيئة ال
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم برات ال لشغل وظيفة مدرسالفسيولوجيا بالكلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 882/3/11/2018الموضوع رقم 

 كل من :تعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 الجراحة العامةبقسم  معيد محمد أحمد عبد السالم / ـ 

 الجراحة العامةبقسم  معيد عبد العزيز رجب صقرـ  / 
 الجراحة العامةبقسم  معيد  كريم ملهم إبراهيمـ  / 
 العامةالجراحة بقسم  معيد اسالم مصطفى برسيمـ  / 
 الجراحة العامةبقسم طب طوارئ  معيد اية علي حسن القاضيـ  / 
 الجراحة العامةبقسم طب طوارئ  معيد غادة أحمد محمد عرفهـ  / 

 والكلية نظرا لحصولهم على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد برات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 قة ... ويرفع للجامعةالمواف
 892/3/11/2018الموضوع رقم 

لشـغل وظيفـة بقسم التخـدير بالكليـة  المعيدةمايفل رزق جرجس  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد برات ال مدرس
 رار :ـــــــــــــــالقــــ
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 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 902/3/11/2018الموضوع رقم 

بقسـم التوليـد  المـدرس المسـاعدأميـرة أحمـد فتحـي عبـد الوهـاب  /ةالطبيبـتعيين الموافقة علـى ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 رجة الدكتوراه .والكلية نظرا لحصولها على دقسم برات ال لشغل وظيفة مدرسوأمراض النساء بالكلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 912/3/11/2018الموضوع رقم 

 الباثولوجيـا اإلكلينيكيـةبقسـم  المعيـدة منى مأمون أحمد الصاوي  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية . قسممساعد برات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 922/3/11/2018الموضوع رقم 

األسـتاذ بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة مهـا محمـد سـليم طـاهر  /أ.دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .3/10/2018اعتبارا من بدولة قطر بدون مرتب للعمل وأخير  عاشرلمدة عام بالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 932/3/11/2018الموضوع رقم 

لمـدة عـام ليـة المـدرس بقسـم التخـدير بالكشـري  إبـراهيم زلـ   /دالموافقة علـى تجديـد إعـارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/10/2018اعتبارا من بالمملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل خامس 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 942/3/11/2018الموضوع رقم 

األطفـال بالكليـة  المـدرس بقسـم طـبمحمد أحمد أحمد رمضان  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/10/2018اعتبارا من بالمستشفي السعودي األلماني بالمملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل سادس لمدة عام 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 952/3/11/2018الموضوع رقم 

 طـب األطفـالبقسـم المسـاعد األسـتاذ حسن سـعيد عثمـان بـدر  /دة الموافقة على تجديد إعار ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2018اعتبارا من باألمارات العربية المتحدة بدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام بالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 962/3/11/2018الموضوع رقم 

المدرس بقسم طب األطفال بالكليـة محمد إبراهيم محمد غريب  /دوافقة على تجديد إعارة المـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2018اعتبارا من بدولة الكويت بدون مرتب للعمل سادس لمدة عام 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 972/3/11/2018الموضوع رقم 

األسـتاذ بقسـم التوليـد وأمـراض النسـاء بالكليـة لنظر في منح أ.د/ محمـد محمـد إبـراهيم خليـل اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . التاريخ التالي  نتهاء أجازة مرافقة الزوجة 26/10/2018اعتبارا من تاسع لمدة عام إعارة 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 982/3/11/2018الموضوع رقم 
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المـدرس بقسـم جراحـة المسـالك محمد سيد أحمـد القطـب عزيـز  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشـأن  شئون هيئة التدريسمذكرة 
اعتبــارا مــن بشــركة عــالخ للخــدمات الطبيبــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بــدون مرتــب للعمــل خــامس لمــدة عــام البوليــة بالكليــة 

12/11/2018. 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 موافقة .. ويرفع للجامعةال
 992/3/11/2018الموضوع رقم 

األسـتاذ المسـاعد بقسـم جراحـة القلـب والصـدر بالكليـة النظر في منح د/ إسالم محـب إبـراهيم ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . قيامر بهاتاريخ اعتبارا من أول بدون مرتب للعمل بالمملكة المتحدة لمدة عام إعارة 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 300/3/11/2018الموضوع رقم 

المــدرس بقســم األشــعة التشخيصــية ســامح مصــطفي عــزب  /دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
مستشـفي بقشـان الـى وزارة الـدفا  مـع تغيـر جهـة العمـل مـن بالمملكة العربية السـعودية بدون مرتب للعمل رابع لمدة عام بالكليـة 

 .7/11/2018اعتبارا من 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 301/3/11/2018الموضوع رقم 

 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة الى كلية النظر في انتداب أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ة كفر الشيخ يوم اسبوعيا في غير أوقات العمل الرسمية وبما   يخل بمصلحة العمل .الطب جامع

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 302/3/11/2018الموضوع رقم 

وجيـا اإلكلينيكيـة األستاذ بقسـم الباثولالنظر في منح أ.د/ إيمان عطية حسني محمد التونسي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .قيامها بهاتاريخ اعتبارا من أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة عام إعارة بالكلية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 303/3/11/2018الموضوع رقم 

الموافقة على إعارة ـ بشأن بالكلية  األورام والطب النووي األستاذ المتفرغ بقسم عالج  عرض خطاب أ.د/ طارق عبد المنعم هاشم
 . لمدة عام للعمل كمستشار لوزير الصحة لألورام سيادته
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 304/3/11/2018الموضوع رقم 

لجـزاء مـن عدمـه الخاصـة بالـدكتور/ هـاني عرض خطـاب أ/ مـدير عـام الشـئون القانونيـة بالجامعـة ـــ بشـأن النظـر فـي محـو ا
والمتضـمن مجازاتـر  29/1/2014بتـاريخ  1933المدرس بقسم جراحة العظام بالكلية الصادر فده بـالقرار رقـم السيد عبد الجواد 

 بخصم ستين يوما من راتبر الشهري .
 رار :ـــــــــــــــلقــــا

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 قات الثقافية :ا: موضوعات العالسادس
 305/3/11/2018الموضوع رقم 

 المقدم من كل من :الموافقة علي قبول االعتذار   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
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ــ 1 ســول بكوريــا الكليــة عــن عــدم ســفر الــى ببقســم جراحــة المســالك البوليــة المســاعد األســتاذ  محمــد مــرزوق عبــد هللاد/ ـ
علـى  2018 أكتوبر 7حتى  4للمسالك البولية في الفترة من للجمعية العالمية  الثامن والثالثون حضور المؤتمر الدولي ل الجنوبية 

 وذلك لتعرر الحصول على التأشيرة السفر . الخاصة ترنفق
أمسـتردام الكليـة عـن عـدم سـفر الـى المسـاعد بقسـم النسـاء والتوليـد ب المـدرس محمد زكريا عبـد الـرحمن سـاير دايـر /ـ  2
وذلـــك لتعـــرر  الجامعـــة ةعلـــى نفقـــ 2018 أكتـــوبر 19حتـــى  18فـــي الفتـــرة مـــن  األورام األوروبيـــةجمعيـــة مـــؤتمر لحضـــور بهولنـــدا 
 تأشيرة السفر .استخراج 

 رار :ـــــــــــــــلقــــا

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 306/3/11/2018الموضوع رقم 

د/ خالـد حـاتم معـرو  عفيفـي إحاطة المجلس علما بالتقرير المقدم من  ـ بشأنا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلي
ة العلميـــة قصـــيرة األجـــل علـــى نفقـــة اإلدارة العـــام للبعثـــات مـــالمه حضـــورهالمــدرس بقســـم األمـــراض العصـــبية والنفســـية بالكليـــة عـــن 

 . 16/10/2018قد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ و  2018أكتوبر  3أبريل حتى  13ب ستراليا لمدة ستة أشهر في الفترة من 
 رار :ـــــــــــــــلقــــا

 أحيم المجلس علما
 307/3/11/2018الموضوع رقم 

 إبداء رأي ومقترحات الكلية في مشروع اإلتفاق بين جمهورية مصر  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 ان للتعاون في مجال التعليم العالي والمقترح من الجانب األوزبوي .العربية وحوومة أوزباكست

 رار :ـــــــــــــــلقــــا

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .1
 عليا .ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات ال2
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 ـ اقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .6
 ش عمل منتظمة ومشتركة. ندوات وور ـ عقد مؤتمرات و 7

 308/3/11/2018الموضوع رقم 

إبداء رأي الكلية في مشـروع اإلتفـاق فـي المجـاالت الثقافيـة والتعليميـة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 جمهورية مصر العربية وحوومة جمهورية تركمانستان .والعلمية والفنية بين حوومة 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الجامعةعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 . تبادل الزيارات العلمية )هيئة التدريس ـــ هيئة المعاونة(ـ 1
 . اجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركةـ 2
 . تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بين البلدينـ 3
 . رامج بزيارات المستشفيات الجامعية بين البلديناعداد بـ 4
  . تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدينـ 5
 . تبادل المجالت والدوريات والبحوث العلميةـ 6
 . اإلطال  على أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتين ـ 7

 309/3/11/2018الموضوع رقم 
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برنـام  التعــاون فـي مجــال إبــداء رأي ومقترحـات الكليـة فــي مشـروع  ــ بشـأنلعليـا والبحــوث مـذكرة أ.د/ وكيـل الكليــة للدراسـات ا
 . 2017/2020التعليم بين حوومة جمهورية مصر العربية وحوومة جمهورية صربيا لألعوام 

 رار :ـــــــــــــــلقــــا

 فع للجامعة: .. وير  أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .1
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .2
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 ـ اقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .6
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 7

 310/3/11/2018الموضوع رقم 

 إبـداء رأي ومقترحـات الكليــة فـي تعـديل مشــروع مـذكرة التفـاهم بــين ـــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراســات العليـا والبحـوث  
 فيذي .جمهورية مصر العربية وماليزيا الحالي إلى مشروع برنام  تن

 رار :ـــــــــــــــلقــــا

 .. ويرفع للجامعة الموافقة

 311/3/11/2018الموضوع رقم 

 ورة الد الجتماعاتإبداء رأي ومقترحات الكلية في اإلعداد والتحضير  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 الدكتورة/ والعلمي والفني والمقرر عقدها بكييف برئاسة السيدة  ا قتصادياألوكرانية للتعاون السابعة للجنة المشتركة المصرية 
 . سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 للجامعة : .. ويرفع أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 . تبادل الزيارات العلمية )هيئة التدريس ـــ هيئة المعاونة(ـ 1
 . اجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركةـ 2
 . تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بين البلدينـ 3
 . اعداد برامج بزيارات المستشفيات الجامعية بين البلدينـ 4
  . تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدينـ 5
 . تبادل المجالت والدوريات والبحوث العلميةـ 6
 . اإلطال  على أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتين ـ 7
 

 سابعا : موضوعات الدراسات العليا :
 312/3/11/2018الموضوع رقم 

واألذن على رئيس قسم األنف  أ.د/بشأن المركرة المقدم من عرض خطاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ــ 
 بخصوص وحدة التخاطب بكلية الطب.  والحنجرة
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 تفوض الجامعة لنقل تسجيل طلبة التخاطب الى جامعات أخري .ـــ 1
ة بمــا فيهــا مـــن ــــ تكليــف أ.د/ محمــد قمــر الشــرنوبي األســـتاذ المتفــرغ بقســم األنــف واألذن والحنجــرة بالكليــة إلشـــرا  علــى الوحــد2

 . امتحانات وأعضاء هيئة التدريس
 313/3/11/2018الموضوع رقم 

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

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    سحر مجاهد شلبيـ ط/ 1
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أحمد الهامي عبد المنعم أحمدـ ط/ 2
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسماء زكي عبد الحميد تركيـ ط/ 3
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   جمالداليا على عبد الرازق الـ ط/ 4
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   عزة رمضان محمد عبد الخال ـ ط/ 5
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   و ء عبد العال السيد الشعراوي ـ ط/ 6
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     هبر مصطفي أحمد نجمـ ط/ 7
 )عامين( ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     وليرانيا محمد محمد متـ ط/ 8
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    وسام عبد القادر حسيني المالحـ ط/ 9

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    سارة حسين محمد الرفاعيـ ط/ 10
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     آ ء فوزي العفيفيـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    أحمد شر  الدينهبر هللا ـ ط/ 12
 ماجستير طب المناط  الحارة وصحتها    مروة محمد سامي الشيخـ ط/ 13
 ماجستير طب وجراحة العين    محمود السيد عبد الخال ـ ط/ 14
 ماجستير طب وجراحة العين   محمد فكري ابراهيم الهمدانـ ط/ 15
 ماجستير طب وجراحة العين    د فاطمة عادل عبد الواحـ ط/ 16
 ماجستير طب وجراحة العين   كريم فتحي مصطفي شحاترـ ط/ 17
 ماجستير طب وجراحة العين   ابراهيم جمال الدين ابراهيمـ ط/ 18
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    بسمة فتحي شحاتر السواحـ ط/ 19
 اض الجلدية والتناسليةماجستير األمر    اسراء محمد عزت الجنديـ ط/ 20
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هانم نبوي عبد الفتاحـ ط/ 21
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    مي أحمد المليجيـ ط/ 22
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سماح سعد الدين محمد عبد الكريمـ ط/ 23
 اجستير األمراض الجلدية والتناسليةم   ايمان جمال الشربيني طرـ ط/ 24
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   دعاء سعيد ابراهيم السبكيـ ط/ 25
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أسماء محمد مليجيـ ط/ 26
 ماجستير جراحة المسالك البولية   ايهاب جمال صموئيل حبيبـ ط/ 27
 ماجستير طب الحا ت الحرجة    محمد طالل سعيد ابراهيمـ ط/ 28
 ماجستير طب الحا ت الحرجة   محمد عصام محمد صبحي ـ ط/ 29
 ماجستير طب الحا ت الحرجة   معاذ عز الدين محمد محمد ـ ط/ 30
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد أحمد عبد الحميد الجندي ـ ط/ 31
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  ربهاء سعيد عبد الفتاح رزق نصاـ ط/ 32
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   مهاب مجدي محمد أبو غصيبةـ ط/ 33
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    أية أحمد محمد الجنديـ ط/ 34
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    مروة رفعت أحمد خليلـ ط/ 35
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   اء السيد أنسي رشوان حفنياسر ـ ط/ 36
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 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  سلمي عبد الصمد عبد الصمد عطيةـ ط/ 37
 )عامين( ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد صبري سعداوي بغيضـ ط/ 38
 احة العامةماجستير الجر    وليد يوسف فاحي محمدـ ط/ 39
 ماجستير الجراحة العامة    محمد على حنيدقـ ط/ 40
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    أسماء حازم المليحـ ط/ 41
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمود عبد العزيز مغاوري نافعـ ط/ 42
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    أسماء نبوي بسطويسيـ ط/ 43
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد عبد الوارث اسماعيلحسين ـ ط/ 44
 )عامين(  ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمد حسم سليمانـ ط/ 45
 ماجستير السمعيات   فاطمة شعبان عبد القوي هديةـ ط/ 46
 ماجستير السمعيات  ايناس اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافيـ ط/ 47
 ماجستير السمعيات    حمودريهام حسن على مـ ط/ 48
 ماجستير السمعيات     مريم السيد جادـ ط/ 49
 ماجستير السمعيات    ماريان متري مينا مطرـ ط/ 50
 ماجستير جراحة العظام  عبد الرحمن عسران عبد هللا العربيـ ط/ 51
 ماجستير جراحة العظام   محمد سعيد قطب السنديديـ ط/ 52
 ماجستير جراحة العظام    سمير محمود حماد ـ ط/ 53
 ماجستير جراحة العظام   محمود حسن محمود أبو غابةـ ط/ 54
 ماجستير جراحة العظام   أحمد مسعد محمد الشرقاوي ـ ط/ 55
 ماجستير جراحة العظام   أحمد يسري العشري رمضانـ ط/ 56
 ماجستير جراحة العظام   أحمد حسن عبد المطلب جبريلـ ط/ 57
 ماجستير جراحة العظام   محمد محمد الشال عبد هللاـ ط/ 58
 ماجستير جراحة العظام   محمد ابراهيم ابراهيم دبورـ ط/ 59
 ماجستير طب األطفال  مصطفي جمال مصطفي الصنصفتيـ ط/ 60
 ماجستير طب األطفال   نورا عبد التواب أحمد أبو حسنـ ط/ 61
 ماجستير طب األطفال    رانيا السيد زكي أمانـ ط/ 62
 )عامين(  ماجستير طب األطفال   مي سامي عبد الغني غانمـ ط/ 63
 ماجستير طب األطفال    رباب محمد أمين شعبانـ ط/ 64
 دبلوم الجراحة العامة    طارق فتحي أحمد مرعيـ ط/ 65
 دبلوم طب وجراحة العين   أحمد محمد على عبده أبو حبيبـ ط/ 66
 أمراض الباطنة العامة دبلوم   أحمد عثمان أمين طلعاتـ ط/ 67
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   محمود ابراهيم محمود محمودـ ط/ 68
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية    هدرا فكري حكيم حناـ ط/ 69
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية    ديفيد غطاس حناـ ط/ 70
 كلينيكيةدبلوم الباثولوجيا اإل    وسام محمد رفوان ـ ط/ 71
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   شيماء منصور فهمي السايسـ ط/ 72
 دبلوم األمراض الجلدية التناسلية   سارة ابراهيم محمد أبو الروسـ ط/ 73
 دبلوم األمراض الجلدية التناسلية    لمياء صالح ابراهيم فايدـ ط/ 74
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 جلدية التناسليةدبلوم األمراض ال    رشا محمد أسامة ابراهيمـ ط/ 75
 دبلوم األمراض الجلدية التناسلية   هبر الرفاعي بدير األخضرـ ط/ 76
 دبلوم األشعة التشخيصية    أسماء جمال عبد العظيم سالمةـ ط/ 77
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   هبر محمود محمد عبد اللطيفـ ط/ 78
 الجلدية والتناسلية دبلوم األمراض    أحمد سالمة يسن ابراهيمـ ط/ 79
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  نجوي منتصر عبد الفتاح منتصرـ ط/ 80
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   محمد حمدي عطية عبد ربرـ ط/ 81
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   هبر هللا عزت السيد محمدـ ط/ 82
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    هبر منصور محمود أبو زيدـ ط/ 83
 ماجستير الجراحة العامة  عالء الدين مدحت عبد المنعم شاهينـ ط/ 84
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ياسمين حسني ابراهيم الليثيـ ط/ 85
 ماجستير األشعة التشخيصية    دعاء حمدي شاهينـ ط/ 86
 اثولوجيا اإلكلينيكيةدبلوم الب   أسماء محمد العدروسي أبو زيدـ ط/ 87
 دبلوم جراحة المسالك البولية    أحمد فكري سعد رزق ـ ط/ 88
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   منى محمد المهدي القافيـ ط/ 89
 دبلوم طب األطفال    خالد حسن عبد العزيزـ ط/ 90
 ماجستير األشعة التشخيصية    اير يسري مصطفي ـ ط/ 91
 ماجستير التخدير والعناية المركزة     نصرعال أحمد ـ ط/ 92

 314/3/11/2018الموضوع رقم 

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 18لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

  ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي مإيقاف القيد لهالموافقة على 

 لظرو  خاصة       1/10/2018لمدة عام من   دكتوراه طب األطفال   رشا أمين حامد محمود /ــ  1
 الرسالة ل ستكما     1/10/2017لمدة عام من   ماجستير جراحة المسالك البولية عبد الرحيم جمعه عبد الوهاب  /ــ  2
 لظرو  خاصة       1/10/2018ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   لمدة عام من    يد حجيأروي عبد الحم /ــ  3
 لظرو  خاصة       1/10/2017لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء   راندا فهيم على عبده /ــ  4
 لظرو  خاصة       1/10/2018لمدة عام من ماجستير أمراض الباطنة العامة      سمر ممدوح سرور /ــ  5
 طفللرعاية        1/4/2018لمدة عام من   ماجستير طب األسرة مروة عبد ربه ناصف خضره  /ــ  6
 بأثر رجعي       1/4/2014لمدة ثالث سنوات من   ماجستير طب األطفال محمد عبد ربه محمد داغر  /ــ  7
 لظرو  خاصة       1/4/2018م من لمدة عا   ماجستير السمعيات  نهي ثروت إبراهيم على /ــ  8
 لظرو  خاصة  1/4/2018لمدة عام من  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية بيشوي عبد مريم ملك سوريـال /ــ  9
 لظرو  خاصة      1/10/2018ماجستير األمراض الجلدية التناسلية لمدة عام من  رانيا محمود أحمد حمودة /ــ  10
 لرعاية طفل       1/10/2018لمدة عام من    دبلوم طب األسرة وري محمد زهرانغادة المغا /ــ  11
 لظرو  خاصة       1/10/2018دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها لمدة عام من   محمد عبد هللا دسوقي  /ــ  12
 لظرو  خاصة       1/10/2018لمدة عامين من           دبلوم طب وجراحة العين  هند محمد نور الدين /ــ  13
 بأثر رجعي       1/4/2014لمدة عام من    دبلوم الجراحة العامة حسين أمين محمد عاشور /ــ  14
 للسفر للخارج       1/10/2018لمدة عام من    دبلوم طب األسرة أميرة الصباحي زكي سند /ــ  15
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 لظرو  خاصة      1/4/2018لمدة عام من دبلوم األمراض الجلدية التناسلية  شيماء صالح محمود غنيم /ــ  16
 لظرو  خاصة       1/10/2017لمدة عام من  دبلوم التوليد وأمراض النساء   فرخ هللا إبراهيم عطية /ــ  17
 لرعاية طفل       1/10/2017لمدة عام من  التوليد وأمراض النساء دبلوم رشا عبد المرضي إبراهيم  /ــ  18

 315/3/11/2018الموضوع رقم 

 /طبيبـةللدرجة دبلـوم طـب وجراحـة العـين وق  إلغاء قيد الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .أية طلعت الغزالي 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 . ويرفع للجامعة.. الموافقة
 316/3/11/2018الموضوع رقم 

تخصصـات  ( درجـة دبلـوم وماجسـتير4لعـدد )الموافقة على إلغـاء القيـد  ـ بشـأنعليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ال
 مختلفة .
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
  متحانلم يتقدم لدخول ا   طب المناط  الحارة وصحتهادبلوم    أحمد درويش عبد الغني ـ  /1
  لم يتقدم لدخول ا متحان  طب المناط  الحارة وصحتهادبلوم    هاني محمد عبدالحميد ـ  /2
  لم يتقدم لدخول ا متحان  طب المناط  الحارة وصحتهادبلوم    السيد سعيد طه النجار ـ  /3
 لظرو  خاصة   طب الحا ت الحرجة ماجستير  أحمد عادل عبد العزيز عامر ـ  /4

 317/3/11/2018وع رقم الموض

 تخصصات مختلفة .ماجستير ( 2لعدد ) قيدالنقل الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليالقيد  نقل الموافقة على
 من كلية طب المنوفية الى كلية طب أسوان  نف واألذن والحنجرةماجستير األ مصطفي عبد الرحمن سليم ـ  /1
 من كلية طب المنوفية الى كلية طب عين شمس ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أمنية مصطفي أنور زايد ـ  /2

 318/3/11/2018الموضوع رقم 

ودكتـوراه ( درجـة ماجسـتير 6لعـدد )ى تعـديل لجنـة اإلشـراف الموافقـة علـ ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيوية   ياسمين أحمد صادق يونس ـ  /1

 (اليهاوذلك بسبب حاجة الرسالة )بالكلية  الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم  ستاذ مساعدأ الدين فتح هللاسمر محمد كمال برفع اسم د/ 
  بالكليةالباثولوجيا اإلكلينيكية مدرس بقسم   فتحية إبراهيم البصالو إضافة د/ 
  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    مروة رفعت أحمد خليل ـ  /2

 (استقالة المشرفة على الرسالة )بالكلية  األمراض العصبية والنفسيةستاذ مساعد بقسم حمود السيد أبرفع اسم د/ سمية م
  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    إسراء السيد أنسي رشوان ـ  /3

 (فة على الرسالةاستقالة المشر  )ستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية بالكلية برفع اسم د/ سمية محمود السيد أ
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     نجوان سعيد محمود خالد ـ  /4

 (اعتراره عن الرسالة وذلك بسبب )ستاذ بقسم األمراض الصدرية بالكلية برفع اسم أ.د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي أ
 بقسم األمراض الصدرية بالكليةمساعد ستاذ أ  د/ رنا حلمي الهلباوي  وإضافة

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   وسام عبد القادر حسيني المالح   ـ  /5
 (وذلك بسبب اعتراره عن الرسالة )ستاذ بقسم األمراض الصدرية بالكلية برفع اسم أ.د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي أ
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 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها    ديفيد مجدي متري  ـ  /6
 سفرها(وذلك بسبب )بقسم األمراض المتوطنة بالكلية  زميل  الحجري برفع اسم د/ هبه مصطفي 

 بقسم األمراض المتوطنة بالكلية مدرس د/ أحمد أبو زيد أحمد طعيمة وإضافة
 319/3/11/8201الموضوع رقم 

األشعة التشخيصية ر ماجستيالدرجة  موضوع الرسالةالموافقة على تعديل  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 . جوهرياغير تعديال آيه يسري مصطفي  /للطبيبة

  تشخيص مرض الكبد الدهني الغير كحولي بـالرنين المغناطيسـي باسـتخدام تقنيـة داخـل المرحلـة ـ خـارج المرحلـة موضوع الرسالة:
 . لجعل الموفو  أكثر دقة وتحديدا.... وسبب التعديل 

 : ـرارـالقــ

 ع للجامعةويرف...  الموافقة 
 203/3/11/2018الموضوع رقم 

( رســالة 37لعــدد )الموافقــة علــى تشــويل لجنــة الفحــة والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باذلك بعد و لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشويل
  دكتوراه التخدير والعناية المركزة   شرين داود يوسف  ـ  /1

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالتخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي أستاذ بقسم     خالد أحمد يسـ أ.د/ 
 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة التخدير والعناية المركزة أستاذ بقسم     ــــــسعمرو يــــــ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة التخدير والعناية المركزة بقسم مساعد أستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 دكتوراه جراحة العظام    محمود فتحي عبد الحافظ ـ  /2

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــجراحة العظام بكلية الطب قسم ورئيس أستاذ    طاهر عبد الستار عيدـ أ.د/ 
 أسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطجامعة احة العظام بكلية الطب جر قسم بأستاذ     حاتم جالل زكيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــجراحة العظام بكلية الطب قسم بأستاذ     أيمن محمد عبيدـ أ.د/ 
 عين شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجامعة جراحة العظام بكلية الطب قسم بأستاذ     أحمد محمد السعيدـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة العظام    أحمد عبد المنعم على  ـ  /3

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــجراحة العظام بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــجراحة العظام بكلية الطب قسم بأستاذ    أحمد البدوي شاهينـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــةـــــعين اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةجراحة العظام بكلية الطب قسم بأستاذ    طارق على الخضراوي ـ أ.د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة  محمد مصطفي أحمد العليمي ـ  /4
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــقسم بأستاذ     أحمد فرج القاصدـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    حسام عبد القادر الفلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    على جمال الدين العرينيـ أ.د/ 
 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القاهي لألورام جراحة األورام بالمعهد القومأستاذ    أحمد محمد أسامة تونيـ أ.د/ 



   11/11/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الثالثة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

16 

 
 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الجراحة العامة  محمد بور غريب الجيزاوي  ـ  /5

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب الجقسم بأستاذ     أحمد فرج القاصدـ أ.د/ 

 ةـــجامعة المنوفيــــــــــــــــــب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ    محمد صبري عمارد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ   سليمان عبد الرحمن الشخصـ أ.د/ 
 المنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةجامعة الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم باذ أست   محمد فريد الشربينيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  مصطفي عبد العاطي مليجي ـ  /6

  ة :اللجن
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالقلب واألوعية الدموية بكلية الطــب قسم ورئيس أستاذ    و ء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالقلب واألوعية الدموية بكلية الطــب قسم مساعد بأستاذ    أحمد عبد العزيز عمارةد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة القلب واألوعية الدموية بكلية الطــب قسم بأستاذ    طارق حلمي أبو العزمـ أ.د/ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  فاطمة الزهراء عبد المنعم إبراهيم  ـ  /7
  : اللجنة
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالقلب واألوعية الدموية بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــب القلب واألوعية الدموية بكلية الطــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــرةجامعة القلب واألوعية الدموية بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    وفاء أنور العروسيـ أ.د/ 

  الباثولوجياتوراه دك   دينا محمد مصطفي سويد ـ  /8
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالباثولوجيـــــــــــــــــــــــا بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قسم ورئيس أستاذ    هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الباثولوجيــــقسم بأستاذ     رحاب منير سمكرـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــبنهجامعة كلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسم بأستاذ    عبد اللطيف محمد البلشيـ أ.د/ 

  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    نهال كمال محمد عبد هللا ـ  /9
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــة الطـــــــــــــــــــــب بكلي األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 

 ةبكلية الطـــــــــــــــب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة لطـــــــــــــــــــــب بكلية ا األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     طارق السيد أمينـ أ.د/ 
  جراحة المسالك البوليةماجستير   عبد الرحيم جمعه عبد الوهاب ـ  /10

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــــــــــب بكلية الطـــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البوليقسم بأستاذ    محمد عمر بدر الدينـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  ةــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البوليقسم بأستاذ    محمد عبد المنعم الشاذليـ أ.د/ 
 عين شمـــــــــــــسجامعة بكلية الطـــــــــــــــــــــب  ةــــــــــــــــــــــراحة المسالك البوليجقسم بأستاذ    عمرو فكري الشوربجيـ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمد حسن سليمان ـ  /11

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــدالنساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أحمد نبيل عبد الحميدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ    عالء مسعود عبد الجيدد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
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 رـــــــــــاألزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة لطـــــــــــــــــــــب بكلية ا النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ     عبد الرحمن عنبر /ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    راندا فهيم على عبده ـ  /12
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  اء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالنسقسم بأستاذ    أسامة على الكيالنيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــــــــــــب بكلية الطـــــــــــ النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة بكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ     هشام محمد برجد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدم قسمساعد بأستاذ     رجب محمد داودد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   عبد العزيز مغاوري محمود  ـ  /13

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ    عماد الدين على سليمانـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــب بكلية الط النساء والتوليـــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ    محمد عبد الغني عمارةد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ    حامد السيد حامد اللقوةـ أ.د/ 
 عين شمـــــــــــــسجامعة بكلية الطـــــــــــــــــــــب  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم بأستاذ    أحمد الحسيني سالمةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
  الجراحة العامةماجستير    محمد على حنيدق ـ  /14

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    عواطف السيد فرغليـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب الجراحة العامــــــــــــــقسم بأستاذ     مجد أحمد لولحـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراألزهــــجامعة الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     أحمد محمد درغامـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   محمد على مجاهد محمد ـ  /15

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    صالح حاتم عبد العظيمـ أ.د/ 

 ةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــقسم مساعد بأستاذ     طارق محين راجحد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــالجراحة العامــــــــــقسم مساعد بأستاذ    أحمد صبري الجمالد/   ـ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة ــب بكلية الط جراحة األوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ   حسن عبد العاطي حسن علىـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة    مصطفي حامد عالم ـ  /16
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     مجد أحمد لولحـ أ.د/ 

 ةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــقسم مساعد بأستاذ    تامر فخرى عبد العزيزد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــقسم مساعد بأستاذ     تامر على سلطاند/   ـ 

 كفر الشيــــــــــــــــــــــــــــــخجامعة الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    خالد أحمد اسماعيلـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 جراحة العظام   ماجستير محمد إبراهيم إبراهيم دبور ـ  /17
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــجراحة العظام بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــجراحة العظام بكلية الطب قسم بمساعد أستاذ     مرو عيد درويشعد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــطنطجامعة جراحة العظام بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     وليد محمد عويسـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    أحمد السيد أحمد الشيخ ـ  /18

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيــــــــــجامعة المنو بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب  ينطب وجراحة العقسم بأستاذ   عبد الخال  ابراهيم السعدنيـ أ.د/ 

 ةــــــــجامعة المنوفيــــــــــطب وجراحة العين بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ     عادل جالل زكيد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــبنهجامعة ـــــــــــــــب طب وجراحة العين بكلية الطـــــــــــــقسم بأستاذ    حمدي أحمد الجزارـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال    أحمد محرم أحمد بدوي  ـ  /19

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة المنوفيــــــــــجامطب األطفال بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ     رانيا صالح الزياتد/ ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــطب األطفال بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ    دينا عبد الرازق ميداند/ ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــ بمعهد الكبد القوميطب األطفال قسم عد بمساأستاذ    آليف عبد الحكيم عالمد/ ـ 
 
 ماجستير طب األطفال   إسماعيل عبد الهادي عبد الحميدـ  /20

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالطــــــــــــــــــــــــــــب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية قسم بأستاذ    مها عاطف محمد توفي د/ ـ أ.
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالد/ ـ أ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــبنهجامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    رفا سند عرفر عفيفيد/ ـ أ.
 جستير طب األطفال  ما  هناء عزت إبراهيم عشيبة ـ  /21

  اللجنة :
 ةـــــــــجامعة المنوفيــــــــــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم ورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديد/ ـ أ.
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــب طب األطفال بكلية الطــــــقسم مساعد بأستاذ    نجوان يسري صالحد/ ـ   
 ــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطجامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    عادل عبد الحليم حجاجد/ ـ أ.
 ماجستير السمعيات    ياسمين عبد العزيز محمد قورة ـ  /22

  اللجنة :
 ةـــــــــالمنوفيــــــــــ األنف واألذن والحنجرة بطــبقسم ورئيس وحدة السمعيات بأستاذ    حسام سني البهاء طلعتد/ ـ أ.
 األزهر بنات األنف واألذن والحنجرة بطــبقسم ات بورئيس وحدة السمعيأستاذ     أمال السباعي بشرد/ ـ أ.
 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــــــ طــبكلية األنف واألذن والحنجرة بقسم السمعيات بمساعد أستاذ    عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    سارة سعد مليجي الميهي ـ  /23
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالقلب واألوعية الدموية بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     هالة محفوظ بدران ـ أ.د/
 ةــــــــــــــــــفيــــــــــجامعة المنو القلب واألوعية الدموية بكلية الطــــــــب قسم مساعد بأستاذ   أحمد محمد عبد العزيز عمارةد/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة القلب واألوعية الدموية بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     خالد الربـــــــــــــــــــــــــــــــاطـ أ.د/ 
 الباثولوجيا اإلكلينيويةماجستير     أروي عبد الحميد حجي ـ  /24

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     سامية حسن قنديلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــبنهجامعة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    نفين أحمد عبد الحفيظـ أ.د/ 
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 الباثولوجيا اإلكلينيويةماجستير    أسماء زكي عبد الحميد تركي ـ  /25
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــب  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ورئيس أستاذ     روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    عماد فهيم عبد الحليم.د/ ـ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــطنطجامعة ـــــــــــــــــب بكلية الطـــــــــــــــــــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    منال عبد الواحد عيدـ أ.د/ 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة    عال أحمد نصر  ـ  /26

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــالتخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي أستاذ بقسم   عز الدين صالح محمد ابراهيمـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة التخدير والعناية المركزة بقسم مساعد أستاذ     الهام السيد الفقيد/   ـ 
 ــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــب بمعهد الكبد القوميالتخدير والعناية المركزة بقسم مساعد أستاذ     عماد كامل رفعتد/ أ. ـ

 اإلكلينيوية ماجستير الفارماكولوجيا   غادة عادل عبد العظيم حجازي  ـ  /27
  اللجنة :
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــورةجامعة المنبكلية الطـــــــــــــــــــب  اإلكلينيكية الفارماكولوجياقسم بأستاذ    محمد هشام يسري دباـ أ.د/ 
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــورةجامعة المنبكلية الطـــــــــــــــــــب  اإلكلينيكية الفارماكولوجياقسم بأستاذ    في فودةعبد المتعال مصطـ أ.د/ 
 بطـب المنوفيــــــــــة اإلكلينيكية الفارماكولوجياقسم مساعد وقائم بعمل رئيس أستاذ     مها محمد البطشـ أ.د/ 
 ماجستير الكيمياء الحيوية    دةبثينة محمود جو  ـ  /28

  اللجنة :
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ   أمال أبو الفضل حسن علىـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    لسباعيحاتم محمود اـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةجامعة ـــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    عزة محمد كامل عبد هللاـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    أحمد سمير أحمد فرخ ـ  /29

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــجامعة جراحة التجميل والحروق بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة الجراحة العامــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ    أحمد صبري الجمالد/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة لية الطـــــــــــــــــــب جراحة التجميل والحروق بكقسم بأستاذ     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة جراحة التجميل والحروق بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     وليد مصطفيـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيا، الث األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األسرة   إيمان شوقي عبد الرحمن بده ـ  /30

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة التوليد وأمراض النســــــــــاء بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     زكريا فؤاد سندـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــةجامعة التوليد وأمراض النساء بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ    ليلنورا عبد الهادي خد/   ـ 
 ـــــــــــــــةالمنوفيـــــجامعة طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ     أمل أحمد سالمةد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة طب طب المجتمع بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم ورئيس بأستاذ   نهال صالح الدين عبد الحيد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 والحروق  دكتوراه جراحة التجميل   إبراهيم محمد عوض محمد ـ  /31

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة جراحة التجميل والحروق بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     فؤاد محمد غريبـ أ.د/ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةة جامعجراحة التجميل والحروق بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     عمر زكريا يوسفـ أ.د/ 
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 األزهـــــــــــــــرجامعة جراحة التجميل والحروق بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ    أسامة عبد الرحيم الشحاتد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة ـــــــــــــــــب جراحة التجميل والحروق بكلية الطــقسم بأستاذ     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   نهال عبد النبي على طه ـ  /32

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــلية الطـــــــــــــــــــــب بك األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 ةبكلية الطـــــــــــــــب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــكلية الطـــــــــــــــــــــب ب األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 بنهـــــــــــاجامعة بكلية الطـــــــــــــــــــــب  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ    أسامة حسين عبد السالمد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

  األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   عادل أحمد حسنينالزهراء  ـ  /33
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  ة والتناسليةاألمراض الجلديقسم بأستاذ    ماجدة مصطفي حجاـ أ.د/ 

 بنهـــــــــــاجامعة بكلية الطـــــــــــــــــــــب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    أسماء محمد الرفاعيد/ أ. ـ
 ماجستير جراحة العظام   حمود إبراهيم الدسوقيأحمد م ـ  /34

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  جراحــــــــــــــــــــــــة العظامقسم مساعد بأستاذ    أحمد فؤاد شمس الديند/   ـ 

 ةــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــــبكلية الطـــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحــقسم بأستاذ    أحمد البدوي شاهينـ أ.د/ 
 اإلسنكندريـــــــــــــةجامعة ـــــــــــــــــب بكلية الطــــ جراحــــــــــــــــــــــــة العظامقسم مساعد بأستاذ     أيمن سليمـــــــــــــــــــــــــــانـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    صالح فاروق محمد ـ  /35

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــجامعة الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    ايمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة جراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب القسم بأستاذ     حمدي عبد الهاديـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أميرة سعيد أحمد نور الدين   ـ  /36

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــةجامعة أمراض الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــةجامعة أمراض الباطنة العامــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ    السيد ابراهيم الشايبد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة األمراض المتوطنة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم بأستاذ    محمد عبد الرازق عبد هللاـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد لبيب حسن مصطفي   ـ  /37

  اللجنة :
 المنوفيــــةجامعة القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــب قسم ورئيس أستاذ    و ء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــةجامعة ب القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطـــــــــــــــــــقسم بأستاذ    محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــة باألدكاديمية الطبية العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     سامح اميل صادقـ أ.د/ 

 132/3/11/2018الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة36) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنوالبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ
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 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موفو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 المسالك البوليةجراحة ر ماجستي  محمد عادل أبو زيد  /ـــ 1

 :  الرسالة موضوع
 معدل فيتامين د في حا ت حصوات الكلي الكالسية المرتجعة

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  المسالك البوليــــــــــــةجراحة  قسماذ بأست   عبد العليم محمد الدرعيد/ أ.ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة المسالك البولية  قسماذ مساعد  بأست  مرزوق عبد المقصود محمدد/   ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء عبد الغني أحمد محمد جويد  /ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

ول في األثلوث األول من الحمل عن طري  قياس مستوي هرمون التنبؤ بنجاح انهاء اجهاض الفائت باستخدام عقار الميزوبرست
 الحمل بالدم

 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب النســـــــــــــــــــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد  قسماذ بأست   محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب النساء والتوليــــــــــــــــــد  قسماذ مساعد  بأست   فتح هللا الحلبي عالء الدينـ   د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ جامعةبكلية الطب النســــــــــــــــــاء والتوليــــــــــــــــــد  قسممدرس  ب  أحمد محمد ثروت أبو دقيقةـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة أحمد إبراهيم مصلحي حسين   /ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 دور عدد الصفائح الدموية في التنبؤ بالنتائج في مرفي الحروق الكبيرة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة بكلية الطبجراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست   داليا محمد مفرح السقاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التحميل والحروق  قسماذ مساعد  بأست   محمد صبري عمارـ   د/ 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيـ جامعةبكلية الطب جراحة التحميل والحروق  قسماذ مساعد  بأست   شريف محمد القشطيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال ياسمين فتحي صابر محمد    /ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تعبير الحامض النووي الريبوزي الدقي  في األطفال المصابين بداء السكري من النو  األول
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــالطب األطفــــــــــــ قسمبمساعد اذ أست    نجالء فتحي برسيمـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسمب مدرس  ايمان مسعود عبد الجيد مسعودـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  م طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةمدرس بقس   مروة محمد محمود محسبـ د/ 

 ماجستير طب األطفال هبه هللا عبد الحليم محمد   /ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 لقلب التمددي في طب األطفالاألوستيوبروتجرين كأحد العالمات البيولوجير لمرض اعتالل عضلة ا
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــ قسماذ مساعد  بأست   رانيا صالح الزياتـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسممدرس ب   سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال نعمأحمد المحمدي عبد الم  /ـــ 6
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 :  الرسالة موضوع
 في الحا ت الحرجة لمرفي األطفال القيمة التشخيصية والتنبؤية للثرومبومديولين في التسمم الدموي 

 المشرفون : 
 منوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةال جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسماذ مساعد  بأست   أشر  عبد الرءو  داودـ   د/ 

 ــــــــــةـالمنوفيــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب ــــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمبأستاذ مساعد    نجوان يسري صالحـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال  رانيا مجدي إمام الغنيمي  /ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
 الكشف عن مضاد مستقبل ان ــــــ ميثيل دي ــــــ اسبارتات في األطفال المصابين بالتهاب الدماغ

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــال ـطب األطفـــــــــــــــــــ قسمبمساعد اذ أست   هللا عبد النبيسامح عبد ـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةجبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد  بأست   وفاء مصطفي أبو الفتوح /دـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ مساعد ب    نجوان يسري صالحـ د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ية الطبية الكيمياء الحيو  قسممدرس ب   شيماء الشافعي سليمانـ د/ 
 ماجستير طب األطفال نورا وهدان عرفة مصطفي  /ـــ 8

 :  الرسالة موضوع
 في الرفع واألطفال الرين يعانون من صفير الصدر 4تقييم مستويات الليبوكسين أـــ 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    حسان فهيمر محمدـ أ.د/ 

 منوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةال جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمب مدرس   باسم عبد الفتاح الجزارـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال مي سامي عبد الغني غانم  /ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي الزنك بالدم في األطفال المصابة بالتشنجات الحرارية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    مها عاطف توفي ـ أ.د/ 

 ـــةـــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــجامع بمعهد الكبد القوميالكيمياء الحيوية الطبية  قسممدرس ب    مروي لطفي هاللـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال  مي محمود حامد بشير  /ـــ 10

 :  الرسالة موضوع
 ( شهر في منو  محافظة المنوفية30ـــــــ 0تأسيس مخطم بياني لتطوير األطفال )

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرد/  ـ  

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال باسم محمد مصطفي أحمد  /ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

تقييم تركيزات الزنك والنحاس في مصل األطفال ذوي الحا ت الحرجة في وحدة العناية المركزة لألطفال في مستشفي جامعة 
 المنوفية

 المشرفون : 



   11/11/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الثالثة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

23 

 
 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمورئيس اذ أست   دي محمد الجنديفا ـ أ.د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   محمد سعيد المكاوي ـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــالمنوفيـ جامعةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسممدرس ب    ريم محسن الخوليـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية أسالم سعيد محمود محمد  /ـــ 12
 :  الرسالة وعموض

 تقييم المعرفة الجنسية بين طلبة جامعة المنوفية 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   محمد عبد الواحد جابر ـ د/

 جلدية والتناسليةماجستير األمراض ال عبد المنعم البنهاوي هديل عمر  /ـــ 13
 :  الرسالة موضوع

 ي مرفي الصدفية3تقييم المصلي لمستقبالت عامل نمو بطانة األوعية الدموية  
 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ ورئيس أست    عالء حسن مرعي ـ أ.د/
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسماذ مساعد بأست    رانيا محمد عزمي ـ   د/
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسممدرس ب   ريم أحمد عبد العزيز حسن ـ   د/
 تير األمراض الجلدية والتناسليةماجس شيماء عبدالجواد عبداللطيف /ـــ 14

 :  الرسالة موضوع
 الفموي في مصل الدم واللعاب في مرفي الحزاز المسطح  6دراسة مستوي انترلوكين ــــ

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسمباذ أست    محمد أحمد باشا ـ أ.د/
 ــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــ جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسمب مدرس   ايمان مسعود عبد الجيد ـ   د/
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية هند محمد علي الزفتاوي   /ـــ 15

 :  الرسالة موضوع
 عالقة بين متالزمة األيض والصلع الوراثي لدي النساءال

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   محمد عبد الواحد جابر ـ د/

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سلمي خيل عبد الرحمن  /ـــ 16
 :  الرسالة ضوعمو 

  ( في مرض الصدفية2( و)1إلظهار دور الهيباريناز )دراسة مناعية هيستوكيميائية 
 المشرفون : 

 جامعـــةبكليــة الطـــب األمــراض الجلديـــة والتناســـلية  قســـمبمســـاعد اذ أســت     عال أحمد بكري  ـ د/
 المنوفيــــــــــــــــــة

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجي قسممدرس ب    مروة محمد داود ـ د/

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  كريم محمد زكي السيد  /ـــ 17
 :  الرسالة موضوع

 لتصوير المقطعي متعدد الشرائحالسكري باستخدام اعبء تصلب الشرايين التاجية في مرفي 
 المشرفون : 
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 ــــةـــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويةمراض أ قسماذ بأست    هالة محفوظ بدران د/أ.ـ 

 المنوفيــة ةجامعبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست   غادة محمود سلطان ـ   د/

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  مهاب مجدي محمد   /ـــ 18
 :  الرسالة موضوع

 التنبؤ باألحداث السلبية للقلب واألوعية الموية عند مرفي التمدد اإلنعزالي للشرايين التاجية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب موية أمراض القلب واألوعية الد قسماذ بأست    هالة محفوظ بدران ـ أ.د/

 ةــــــــــــــــالمنوفيــ جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمب مدرس   أحمد مختار القرش ـ   د/

 ماجستير طب األطفال  سرور فايز محمود  /ـــ 19
 :  الرسالة موضوع

 ( شهر في شبين الكوم محافظة المنوفية30ـــــــ 0طوير األطفال )تأسيس مخطم بياني لت
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال أحمد مهدي السيد فتيح  /ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 مستوي اإلندوكان بمصل األطفال المصابين بالتسمم الدموي 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةالطب  بكليةطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    فهيمر محمد حسانـ أ.د/ 

 ـــــــــةـالمنوفيـــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمب أستاذ مساعد   رانيا صالح الزياتـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب يمياء الحيوية الطبية الك قسممدرس ب   شيماء الشافعي سيمان ـ   د/
 ماجستير أمراض الباطنة العامة احمد أحمـد محمد عجبه  /ـــ 21

 :  الرسالة موضوع
 ي السكري في البالزما في المرفي الرين يعانون من اعتالل الكل 3دراسة مستوي بنتراكسين 

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــةـــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  أمراض الباطنة العامة قسماذ بأست  عالء الدين عبد السالم داودـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسمب مدرس    مي أشر  كامل ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكية  قسممدرس ب    ثريا أحمد عمر ـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة محمد السيد أحمد أبو الفضل  /ـــ 22
 :  الرسالة ضوعمو 

ر لمضادات الفيروسات المباشرة المستخدمة في عالج فيروس ا لتهاب الكبدي تقييم استجابة مؤشرات التليف الكبدي الغير تداخلي
  المزمن )ج(  
 المشرفون : 

 ــــةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسمبمساعد اذ أست    السيد ابراهيم الشايبـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسممدرس ب   أحمد عز العرب عبد العليمد/  ـ

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عةجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسممدرس ب   شيماء الشافعي سليمانـ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين سارة عمارة عمـارة عيسي  /ـــ 23
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 :  الرسالة موضوع
 دراسة العالقة بين جفا  العين واعتالل الشبكية السكري 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب حة العين طب وجرا قسماذ مساعد بأست    فريد محمد وجديـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحة العين  قسممدرس ب    عادل جالل زكيـ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين عيد حسن الصيفي سلمي  /ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

تقييم وظيفة العضلة الرافعة للجفن العلوي قبل وبعد التدخل الجراحي لحا ت ارتخاء الجفن باستخدام الرسم التخطيطي الكهربي 
 السطحي للعضلة
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــةــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب لعين طب وجراحة ا قسماذ بأست عبد الخال  ابراهيم السعدنيد/ أ.ـ 

 ــــــــــــــــــــةـالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب وجراحة العين  قسمب أستاذ مساعد    سامح سعد مندورد/    ـ

 ـــــــــــــــــــــــــةـــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الطبيعي والتأهيلطب ال قسمب مدرس    سيف داليا صالحـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سارة نبيل حنفي محمود  /ـــ 25

 :  الرسالة موضوع
 وعالقتر بشدة المرض في دم مرفي حب الشباب 9مستوي الماتريكس ميتالوبروتينيز ـــ

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــةـــــــــــــــالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست   مصطفي أحمد همام د/أ.ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــ جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسمب أستاذ مساعد   نسرين جمال الهلباوي  د/  ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  عبير شوقي رفاعي  /ـــ 26

 :  الرسالة موضوع
 تقييم انزيم السوبر اوكسيد ديسميوتازفي مرفي الكلف : دراسة اكلينيكية ومناعية هيستوكيميائية

 المشرفون : 
 ــــةـــــــــــالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب الجلدية والتناسلية  األمراض قسمبمساعد اذ أست    هشام نبيل خالد د/  ـ

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسمأستاذ مساعد ب   عزة جابر عنتر فرج د/ ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ ب    مروة محمد داود ـ أ.د/

 ماجستير طب األسرة هبه عبد الوهاب إبراهيم زايد  /ـــ 27
 :  الرسالة موضوع

 ــــ محافظة البحيرةـمعرفة واتجاهات وممارسة األمهات لرعاية ما بعد الو دة في وحدة صحة األسرة بالصفاصيف مركز دمنهور 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسماذ مساعد بأست   أسامة علي ابراهيم الكيالني ـ د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــرة طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    صفا حمدي القلش ـ د/

 ماجستير جراحة العظام  ماجد إبراهيم فؤاد  /ـــ 28
 :  الرسالة موضوع

محدود بواسطة دراسة للمقارنة بين طرق تثبيت كسر جدل عظمة الظنبوط باستخدام مسمار نخاعي مرن أو التدخل الجراحي ال
 شريحة ومسامير في األطفال

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ام ـــــــــــة العظـــــــــــجراح قسماذ بأست    السيد مرسي زكي ـ أ.د/
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 ةـالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحـــــــــــة العظـــــــــــام  قسماذ مساعد بأست   نأحمد فؤاد شمس الدي ـ   د/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــ ةــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحـــــــــــة العظـــــــــــام  قسممدرس ب   سامي عبد الهادي صقر ـ   د/

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  كيرلس وجدي وسيلي  /ـــ 29
 :  الرسالة موضوع

 دور تقييم البطين األيمن بالموجات الصوتية ثالثية األبعاد في توقع تأثيرات اعتالل عضلة القلب التمددي 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــالمنوفيـــــ ةـــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية قسماذ بأست   محمود علي سليمان /ـ أ.د

 المنوفيــــــــــــــــــة ةـــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمبمدرس    نيفين ابراهيم سامي ـ   د/

 أمراض الباطنة العامة دكتوراه  حمد محمد عبد العزيزأ  /ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

    وسمك بطانة الشريان السباتي لدي المصابين بمرض الروماتويد المفصلي 15معامل تمايز النمو
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ بأست   صبري عبد هللا شعيبد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسماذ بأست   ايمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 

 التعليميشاري الروماتيزم والمناعة بمستشفي بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا است   فاطمة علي الشباسيد/   ـ 

 ــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسممدرس ب   عماد محمد الشبينيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض الباطنة العامة  قسممدرس ب   ايناس صبحي زهرانـ   د/ 

 دكتوراه جراحة القلب والصدر وليد عبد العزيز إبراهيم السيد  /ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 ج المبكرة لعمليات ترقيع الشرايين التاجية في حا ت الضعف الكلوي قبل الجراحةدراسة النتائ
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  جراحة القلب والصدر قسماذ بأست    أحمد لبيب دخانـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــالمنوفيطب بالقلب والصدر جراحة  قسممساعد وقائم بعمل رئيس اذ أست          سليمان برسوري رفي  فكـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــةجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةطب كلية الجراحة القلب والصدر ب قسمب مدرس         محمد الحاج عليـ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية  حمدي شاهيندعاء   /ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 دور التصوير بالرنين المغناطيسي للقنوات الصفراوية والبنكرياس في أمراض الكبد والقنوات المرارية عند األطفال
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصية  قسماذ بأست   زينب عبد العزيز عليـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــةطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصية بكلية ال قسممدرس ب        شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 عم دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمعأميرة محمد علي السيد عبد المن  /ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

 ا فطراباتالعصبية ــــــ السلوكية والتنفسية بين عمال ورش اللحام ) محافظة المنوفية (
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الصحة العامةوطب المجتمع  قسماذ بأست   جعفر محمد عبد الرسولـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الصحة العامةوطب المجتمع  قسماذ بأست   محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 

 منوفيـــــــــةال ةــجامعبكلية الطب الصحة العامةوطب المجتمع  قسماذ مساعد بأست   ايمان عبد العظيم سالمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــة ةــجامعبكلية الطب الصحة العامةوطب المجتمع  قسماذ مساعد بأست    هبر خضري عالمـ   د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةــجامعبكلية الطب الصحة العامةوطب المجتمع  قسممدرس ب  فاتن عز العرب محمد يونسـ   د/ 

 ير عبد الرحمن ماجستير أمراض الباطنة العامةميادة محمود بش  /ـــ 34
 :  الرسالة موضوع

 في مرفي اعتالل الكلي السكري لمرفي السكري من النو  الثاني 23دراسة عامل نمو الخاليا الليفية 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباطنة العامة  قسماذ مساعد بأست   محمد عبد الرؤو  قرنيـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباطنة العامة  قسممدرس ب    مي أشر  كاملـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ولوجيا اإلكلينيكية الباث قسممدرس ب     ثريا أحمد عمرـ د/ 

 ماجستير الميوروبيولوجيا الطبية والمناعة   الشيماء السيد يوسف  /ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 لنخاعية كد لة في مرض التسمم الدموي في األطفال حديثي الو دةتقييم المستقبالت األولي المحفزة المعبر عنها علي الخاليا ا
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الميكوبيولوجيا  اذ ورئيس قسمأست   مبرو  محمود غنيمـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الميكوبيولوجيا  اذ بقسمأست    لدأمل فتح هللا مقـ أ.د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   شادي هاني نبيه أمين  /ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 المصريين المصابين بتصلب الشرايين التاجية المبكرة  عوامل الخطر في عينة من المرفي
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية قسمباذ أست    أحمد أشر  رفاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــجامعبمعهد الكبد القومي القلب واألوعية الدموية  اذ بقسمأست    هاني ابراهيم راجيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب القلب واألوعية الدموية  مدرس بقسم   أحمد مختار القرشـ   د/ 

 322/3/11/2018الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   محمد عمر محمود مصطفي  . /بيبللطفي جراحة القلب والصدر 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 332/3/11/2018رقم الموضوع 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   أسماء شعبان محمد سليم   . /بيبةللط في الميوروبيولوجيا الطبية والمناعة

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ع للجامعة .ويرف ... الموافقة
 432/3/11/2018الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   أنور عبد العاطي إبراهيم  . /بيبللطفي جراحة األذن واألنف والحنجرة 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... لموافقةا
 532/3/11/2018الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   عمرو صالح أمين هدهد  . /بيبللطفي جراحة المسالك البولية 

 ار :رـــــــــــــــالقــــ
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 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 632/3/11/2018الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   مي الصياد عبد الحميد الصعيدي  . /بيبللطفي طب األطفال 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 732/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.74ر84 ويةونسبة مئجيد//  عام بتقديرمها أحمد مجدي الهنداوي  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 

 832/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.76ر67 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديروهدان  نيرمين أمين أحمد /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 932/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.71ر82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرنهال كمال أحمد الشناوي  /بيبةللطاألطفال الماجستير في طب 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 303/3/11/2018الموضوع رقم 

 اعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجم ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.73ر47 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديروالء عادل محمد السعدني  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 133/3/11/2018الموضوع رقم 

 ى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.72ر87 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد السيد الرفاعي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 32/3/11/2018الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وا
 %.82ر28 ونسبة مئويةد جدا جي عام بتقدير منال زغلول عبد الملك /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 333/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/
 %.74ر76 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديردعاء  شوقي محمد عبد المعبود  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيوية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 فع للجامعة .وير  ... الموافقة
 433/3/11/2018الموضوع رقم 



   11/11/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الثالثة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

29 

 
 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.68ر07 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأسماء سعيد شحات عطا  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيوية 

 رار :ـــــــــــــــــــالق

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 533/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.77ر38 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديراح عمارة رانيا هاني عبد الفت /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيوية 

 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 336/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.84ر6 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرهاجر صالح على أبو النجا  /بيبةللطالباثولوجيا اإلكلينيوية الماجستير في 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 733/3/11/2018الموضوع رقم 

 ارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.74ر92 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد بيومي عوض عوض  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 833/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة شــأنـــ بمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.71ر36 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد محمود جودة يوسف  /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 339/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنيــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكل
 %.73ر03 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمنار ماهر سعد رضوان  /بيبةللطالماجستير في السمعيات 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 403/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.89ر89 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديرمحمود توفيق عبد الرحمن خلف هللا  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... فقةالموا
 341/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.73ر75 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرحاتم أحمد أنور  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 رار :ــــــــــــــــالقـــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 342/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.74ر08 ونسبة مئويةجيد//  عام ربتقديأميرة إبراهيم زكي الحايس  /بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 
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 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 343/3/11/2018الموضوع رقم 

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 %.71ر69 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرصالح فؤاد مصطفي عمر  /بيبلطلالماجستير في الجراحة العامة 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 434/3/11/2018الموضوع رقم 

 ةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.68ر59 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد عبد هللا عبد المحسن عطا  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 534/3/11/2018الموضوع رقم 

 تمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اع ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ونســـبة مئويـــةجيدجـــدا  عـــام بتقـــديربســـيوني عبـــد العزيـــز بســـيوني الصـــعيدي  /بيـــبللطالماجســـتير فـــي األشـــعة التشخيصـــية 

 %.75ر88
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 346/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة
 %.71ر24 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرأحمد الدسوقي عبد السميع أحمد  /بيبللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 347/3/11/2018ع رقم الموضو

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.69ر20 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد حسن عبد الرحيم سالمه  /بيبللطالماجستير في جراحة المسالك البولية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 834/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.70 ونسبة مئويةجيد//  عام ديربتقشيماء بدراوي عبد الستار يوسف  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 934/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.78ر84 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرإيمان رفعت جاب هللا  /بيبةللطلتناسلية الماجستير في األمراض الجلدية وا

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 503/3/11/2018الموضوع رقم 

 عيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجما ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.73ر58 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرصفاء محمود السيد البهات  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
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 513/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة بشــأنـــ مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.78ر27 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديردينا عاشور طه الفخراني  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 523/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــ
 %.87ر71 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديرأماني محمود محمد يوسف  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 533/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 مئويـــة ونســبةجيـــد//  عــام بتقـــديرأمـــل عبـــد المــنعم أحمـــد أبـــو خضــرة  /بيبــةللطالماجســتير فـــي األمــراض الجلديـــة والتناســـلية 

 %.73ر95
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 354/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.72ر82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديربتسام عبد الوجود سالمة ا /بيبةللطالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 355/3/11/2018الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.65ر23 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمنصور جمال شعبان الحنوني  /بيبللطاجستير في التخدير والعناية المركزة الم

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 635/3/11/2018الموضوع رقم 

 عتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى ا ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.74ر56 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد محيي السيد عبد الحليم  /بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 753/3/11/2018الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنلدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة ل
 ونســبة مئويــة جــدا جيــد عـام بتقــدير مصــطفي عبــد الحوــيم محمـد عبــد الحوــيم /بيــبللط التوليــد وأمــراض النســاءالماجسـتير فــي 

 %.83ر11
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 . ويرفع للجامعة ... الموافقة
 835/3/11/2018الموضوع رقم 

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 %.74ر84 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرعبير السيد أبو الفتوح  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 935/3/11/2018الموضوع رقم 
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.77ر32 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير نهال محمد عبد القادر الجيالني /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 603/3/11/2018الموضوع رقم 

طــب وجراحــة العــين الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )أبو اليزيد عرفه  عصام إبراهيم  /للطبيب
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 613/3/11/2018الموضوع رقم 

طــب المنــاطق الحــارة العليــا فــي  الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســاتـــ بشــأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )أحمد محمود فرحات   /للطبيبوصحتها 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 623/3/11/2018الموضوع رقم 

األمــراض الصــدرية الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن البحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا و 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )رانيا محمد محمــد متولي   /ةللطبيبوالتدرن 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 363/3/11/2018الموضوع رقم 

خلـود  /ةللطبيبـالتخاطـب الموافقة على مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )فوزي عبد الفتاح جوهر 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... قةالمواف
 364/3/11/2018الموضوع رقم 

هـديل  /ةللطبيبـالتخاطـب الموافقة على مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )فرخ محمد متولي 

 رار :ـــــــــــــــــــالق

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 365/3/11/2018الموضوع رقم 

أمـراض القلـب واألوعيـة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8لمادة )وذلك طبقا لنص امحمود عبد الهادي محمود حواس  /للطبيبالدموية 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 

 636/3/11/2018الموضوع رقم 

 نورا  /ةللطبيبطب األطفال الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )عبد التواب أحمد أبو حسن 

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 736/3/11/2018الموضوع رقم 

مسـرح دبلوم اإلداري لـلـى اعتمـاد تشـويل الموافقـة ع ــ بشـأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الطب الشرعي والسـموم اإلكلينيويـة 
 الجريمة ودوره في خدمة العدالة على النحو التالي :
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 عميد الكلية  ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 1 
 وكيل الكلية للدراسات العليا  ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل2 
 كيةرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكليني  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين3 
 منس  البرنامج  ـ   د/ مفرح محمد حجازي 4 
 مدير ادارة الدراسات العليا  ـ السيدة/ أم محمد محمد شيحر5 
 مسئول الدبلومة بالدراسات العليا   ـ السيد/ محمد زيدان6 
 مسئول الحسابات ـ السيدة/ هناء عبد الفتاح الشافعي7 
 مسئول المعمل  ـ د/ هبر عبد الوهاب الشاطر8 
 معاون الكلية  السيد/ هشام أحمد حسينـ 9 
 سكرتارية بالقسم ـ السيدة/ عواطف سيد أحمد نجم10 
 عامل خدمات  ـ السيد/ ايهاب صالح11 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 368/3/11/2018الموضوع رقم 

للعــام الجــامعي  2018قبــول دورة  القيــد دور أكتــوبر  الموافقــة علــى ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة على النحو التالي : الدبلومة المهنية تخصة 2018/2019

  ـ ط/ عثمان عبد الحليم عثمان   ـ ط/ محمود أبو اليزيد محمد
 حمن عمرـ ط/ أحمد عبد الر   ـ ط/ بدر عماد اسماعيل عبد الحميد

  ـ ط/ سلوي سعيد عبد الحميد العسلي   ـ ط/ حسن فايز حسن على
 ـ ط/ زكي محمد زكي الشربيني   ـ ط/ اسالم محمد السيد الكومي
  ـ ط/ باسم وجية رجب الخولي   ـ ط/ مؤنس محمد سالم سالم
 عبد هللا محمد محمودـ ط/    ـ ط/ ابراهيل أحمد عبد الخال 

 محمد فياء الدين حسن ـ ط/   اررنا سعيد عبد الست ـ ط/
 محمد عصام محمد عيسيـ ط/    ايمن متوكل يوسف محمدـ ط/
  سارة سعيد صالح ـ ط/   نفين عبد هللا محمد محمد ـ ط/
 سوزي يوسف مصطفيـ ط/   محمد عبد الحميد عبد الرحيم ـ ط/
  مي وحيد جابر سيد أحمد ـ ط/   محمد صابر عبد الحميد ـ ط/
 أحمد سلمان سالمـ ط/    مد زكي ابراهيممحمد أح ـ ط/

 ـ ط/ ايمان طلعت أبو الخير
  
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 936/3/11/2018الموضوع رقم 

 2018بر دورة  القيـد دور أكتـو بـ الحـاق بعـا األقسـام  الموافقـة علـى ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .)دبلوم ـــ ماجستير ـــ دكتوراه(  2018/2019للعام الجامعي 

 ـرارـالقــ
 الموافقة على قبول دورة القيد على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة

 : دبلوم الأوال: 
 : األمراض الجلدية والتناسليةـ 1
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 ـ ط/ شادية أحمدي أحمد علي   ـ ط/ فايزة أحمد عبد الرؤ 
 ـ ط/ أماني علي شحاتر جاب هللا    بد هللا متوليـ ط/ سارة ع

 أسماء جمال الدين شفي ـ ط/    شيماء أحمد محروسـ ط/ 
 هدير عادل الدسوقيـ ط/    العزيز محمدـ ط/ محمد عبد 

 ـ ط/ منر هللا خيرت عبد العزيز    ـ ط/ ايمان شوقي السيد
 ـ ط/ محمد ممدوح محمد الشافعي    ـ ط/ مروة محمد أحمد 

 ـ ط/ هبر محمد عبد الرحيم   ـ ط/ رشا عبد العزيز محمد 
 ـ ط/ سارة ابراهيم أحمد    ـ ط/ يارا سامي عبد المحسن

 ايمان حسن يوسف حسن ـ ط/    بسمة سعيد عبده ـ ط/
 محمد أحمد محمد عبد هللا ـ ط/   عالء اسامة علس خليفة ـ ط/

 وض أحمدنورهان عالء ع ـ ط/   ـ ط/ أحالم حمدي السيد حمص
 مصطفي محمود الدسوقي ـ ط/    ماجد كمال بدروس ـ ط/
 ريم عبد الوهاب عرفة الجوهري  ـ ط/  ماريانا عصمت طلعت حكيم ـ ط/
 ايمان سامي محمود ـ ط/   نسرين عبد المرض محمد ـ ط/
 عمرو أحمد عبد الكريم ـ ط/   يارا انس عطية محمد ـ ط/
 مي شهاب الدينـ ط/ جهاد سا    ايمن محمد محمد ـ ط/
 هبر هللا محمد حسين ـ ط/   زيزي محمد عبد الصمد ـ ط/ 

 سراء أشر  محمد سعيد ـ ط/   ايمان محروص عبد هللا ـ ط/
 أماني شوقي احمد عبد هللا ـ ط/

 : األمراض العصبية والطب النفسيـ 2
 ا ء محمد عبد الجواد محمد ـ ط/

 : طب المناطق الحارةـ 3
 مريم كميل التعلب لبيب ـ ط/    وباسامر القي اي ـ ط/ 
 بيشوي عياد شفي  توفليس ـ ط/    رفا عزيز عزب ـ ط/ 

 سامح أحمد محمد حسن ـ ط/   صفوت عبد البديع محمود ـ ط/
 : دبلوم موافحة العدوي ــ 4

 سارة علي عبد الهادي سالم ـ ط/  رشا محمود عبد العزيز فتح هللا ـ ط/
 عاصم يحيي أحمد نوار ـ ط/ راهيم زيدانكعب الخير عبد العاطي اب ـ ط/

 : دبلوم جودة الرعاية الصحية وسالمة المرياــ 5
 عالء عبد العظيم السيسي ـ ط/

 : النساء والتوليدـ أمراض 6
 أسماء علي األسودي ـ ط/    كيرولس حلمي رزق  ـ ط/
 دينا عبد الرازق وليان ـ ط/  سارة أسامة محمد عزت ابراهيم ـ ط/
 خليل عطية محمديسرا  ـ ط/
 :ماجستير الثانيا: 

 : األمراض الجلدية والتناسليةــ 1
 مروة رمضان العزب ـ ط/    ايمان رجب حسانين ـ ط/
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 نيرفان ايمن عبد الحي ـ ط/    سارة سعد حامد ـ ط/
 هدير محمد درويش سليم ـ ط/   منار نسيم حسني نجم ـ ط/
 جابر سمر عبد الرحيم ـ ط/    شرين جمال جمعة ـ ط/
 شرين جمال أحمد علي ـ ط/    سمر محمد عبد الحكيم ـ ط/
 و ء سلطان فوزي سلطان ـ ط/   ايمان ماهر أحمد قشقش ـ ط/
 اسراء عصام ابراهيم ـ ط/   آير عبده أحمد أبو أحمد ـ ط/
 أميرة صالح هاشم ـ ط/    حنان حمدي محمد أبو زيد ـ ط/
 اب محمد عبد العزيزرح ـ ط/   اسراء محمد عبد الباسم ـ ط/ 

 آير أحمد عبد المقصود ـ ط/   دعاء نور الدين أبو المعاطي ـ ط/
 اسراء عفيفي محمود عفيفي ـ ط/   ماكرينا سمير يوسف ـ ط/
 ايمان عبد المنعم مبرو  ـ ط/   رشا أحمد عبد الوهاب ـ ط/
 اسراء اسالم محمد ـ ط/   جهاد جمال محمد محمود ـ ط/
 ايمان فايد عبد الغفار ـ ط/   حمودأماني رمضان م ـ ط/
 هدير محمد محمود محمد ـ ط/   نهال ابراهيم متولي ابراهيم ـ ط/
 حسين عبد الفتاح عبد القوي  ـ ط/   مصطفي نبيل عفيفي خليفة ـ ط/

 : والطب النفسي العصبية األمراضــ 2
 محمد عادل علي النجدي ـ ط/   أسماء محمد أحمد شرشر ـ ط/
 د الاله العراقيمحمد عب ـ ط/

 : طب المناطق الحارةــ 3
 منال أحمد محمد قشطة ـ ط/   مروة ثروت شفي  مصطفي ـ ط/
 تامر ابراهيم السيد مصطفي ـ ط/  محمد عابدين عبد العزيز حسين ـ ط/
 :دكتوراه الثالثا :

 : الجراحة العامةــ 1
 شأحمد مصطفي أحمد النقا ـ ط/  أحمد صالح الدين محمد جلهومـ ط/ 
 كريم محمد صالح الدين الخطيب ـ ط/   علي جمال علي حيدره ـ ط/
 محمد المراعي علي الكومي ـ ط/  عالء الدين عزت علي محمد ـ ط/

 : األمراض العصبيةــ 2
 عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم ـ ط/   فاطمة أحمد عبد الفتاح ـ ط/

 : طب وجراحة العينـــ 3 
 بسمة عابدين السيد حسن ـ ط/   يلرنا محمد عاشور جبر  ـ ط/
 مني محمد محمد عالم ـ ط/

 : األمراض الصدرية والتدرن ـــ 4
 ريهام فتحي محمد السيد طاحون  ط/ـ 

 : ـــ جراحة العظام5
 ـ ط/ نديم اسماعيل عبد الرحمن حسن   وائل ابراهيم السيد أبو رحمر ـ ط/

 : ـــ أمراض الباطنة العامة6
 ـ ط/ محمد عبد الفتاح طر عبد الفتاح  محمد الغريبـ ط/ أحمد صابر عبده 
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 ـ ط/ أحمد عبد الجكم أحمد العسكري    ـ ط/رنا كمال الدين أحمد وهبر
 ـ ط/ حسين محمد حسين خلف   ـ ط/ أحمد محمد محمد عويضة

 ـ ط/ فاطمة نعمان محمد على  ـ ط/ دعاء محمد عبد الصمد الشامي
 ـ ط/ رغدة سامي أحمد المليجي متارد  ـ ط/ خيري عبد الهادي السيد مشالي

 ـ ط/ مي كمال عبدالمجيد باص  ـ ط/ صفوت عبد الحليم محمود أبو عو 
 ـ ط/ محمد الشحات عبد الظاهر سعد

 

 :  ما يستجد من أعمال : ثامنا
 703/3/11/2018الموضوع رقم 

لدرجـة ) الـدبلوم  تسـجيلال لقسم علي ايقـافمجلس اموافقة  ـ بشأن رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليةأ.د/  عرض خطاب
 ـــ الماجستيرـــ الدكتوراه ( لمدة سنتين .

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 . ويرفع للجامعة ...الموافقة على وقف قبول التسجيل لمدة عامين 
 713/3/11/2018الموضوع رقم 

مـن كليـة طـب جامعـة انتداب أ.د/ ثناء السيد أحمد هالل قة على المواف ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ساعات نظري  3بواقع  2018/2019للعام الجامعي  بطب المنوفيةبقسم الباثولوجيا  للتدريس لطالب الدراسات العلياعين شمس 

 عملي اسبوعيا . 3و

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 723/3/11/2018الموضوع رقم 

للسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس وهـم علـى الموافقة على تسجيل أبحاث  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  النحو التالي : 

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 2 مدرس الباثولوجيا شرين فتحي محمود الجديد/  1
 1 أستاذ مساعد نفسية والعصبيةال د/ عمرو سعيد علي شلبي  2
 8 مدرس العظام د/ بهاء زكريا محمد حسن 3
 4 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ عزة محمد كامل عبد هللا 4
 3 مدرس الباثولوجيا د/ مروة محمد داود   5

 8 أستاذ مساعد طب األطفال د/ حاتم حامد أبو العزم الشوربجي 6
 13 مدرس ة التجميل والحروق جراح د/ أحمد ثروت نصار 7
 7 مدرس الباثولوجيا عبد النبي سعيد عبد النبيد/  8
 2 مدرس األشعة التشخيصية وليد عبد الفتاح موسيد/  9

 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 373/3/11/2018الموضوع رقم 

 :لكل من لجائزة الرسائل المتميزة ترشيح قسم الباثولوجياالموافقة على  ـ بشأنث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو 
 مدرس بالقسمال ــــ  / أسماء شمس الدين محمد1

stromal signature in Diffuse large B – cell lymphoma      
 مدرس مساعد بالقسمال  ـــ مني عبد الحميد قورة2

B –cell lymphoma  Intratumoral Foxp3 positive reguiatory T cells in diffuse large 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ
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 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 374/3/11/2018الموضوع رقم 

 لكل من :  صرف موافأة النشر العلميالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 المدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية     ـــ د/ نهي محمد داود1 
 ا ستاذ المساعد بقسم الطفيليات    ـــ د/ إنجي فيوتور نصيف2 
 األستاذ بقسم التخدير  ـــ د/ خالد موسي محمود أبو العنينين 3 
 رار :ـــــــــــــــالقــــ

 ويرفع للجامعة . ... الموافقة
 

أحمـد ضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/ وإلى هنا انتهى المجلس من نظر المو 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمـد على جمال الدين

 
 

 
  الكليةعميد                                أمين المجلس                   

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

 

 


