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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 2017/2018" للعام الجامعي الخامسة" الجلسة 

  14/1/8201الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 حالعاشةرة والنفةص فة اوذلة  فةي تمةام السةاعة  2017/2018" للعةام الجةامعي الخامسةةالجلسةة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمةد جمال الدينبرئاسة أ.د/  14/1/2018لموافق ا األحديوم 

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

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

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبرو  محمود غنيمة أ.د/ 
 التولــــــــــيدرئيس قسم أمراض النساء و      ة أ.د/ أيمن عبد القادر ش انه 

   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة     ة أ.د/ عاطص أبو السعود على 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسية أ.د/ 
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسة أ.د/ 

    رئيس قسم جراحة العظــــــام      ة أ.د/ السيد مرسي زكي 
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ة أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 

   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     ة أ.د/ مفطفي محمود الحبيبي
 الجراحة العامةرئيس قسم     أشرف عبد الهادي عبد العزيزة أ.د/ 

 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانالسيد ة أ.د/ مها 

 طب وجراحة العينرئيس قسم      هدي محمد كامل الس كية أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ة أ.د/ روحية حسن العدل 

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ة أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     الزواوي ة أ.د/ محمد فالح الدين 
 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ة أ.د/ سلطان محمد سلطان

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشة أ.د/ 
 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     طارق فؤاد عبد الحميد كش ة أ.د/

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     بد الونيس  حيري عفام عة أ.د/ 
  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     مرعيعبد المؤمن ة أ.د/ عالء حسن 

   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ة أ.د/ عادل محمود حنفي 
  ن الصدرية والتدر رئيس قسم األمراض       رمضان محمد  كرة أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ة أ.د/ ففاء عبد الظاهر أمين 
  ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عبد السميع عياد ة أ.د/

 
 الفسيولوجيـــــارئيس قسم      ة أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق 

  م الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــلرئيس قس     ة أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
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  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة      حاتم أمين عطا هللاة أ.د/
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي       نافر محمد عبد ال اري ة أ.د/ 

 رئيس قسم طب األســـرة     ة أ.د/ هالة محمد المفيلحي شاهين 

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا      طش ة   د/ مها محمد على ال
   قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ة   د/إسالم محب إبراهيم  

 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ة أ.د/ تغريد محمد فرحات   

     المسالك البولية أستاذ متفرغ بقسم جراحة      فاطمة أحمد الفيرفية أ.د/
  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم       زينب عبد العزيز علىة أ.د/
 أستاذ بقسم الطفيليــــات    أميمه كامل عبد السالم الشافعية أ.د/

 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي      ة أ.د/ نبيل أحمد لطفي م ار 
 بقسم الهستولوجيا أستاذ       ة أ.د/ أحمد أبو زيد على

 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ة أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين    عبد الرحمن الس اعي سرحان  ة أ.د/

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة      ة أ.د/ محمد فهمي النعماني 
 أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسة أ.د/ 
 رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ياسر عبد الوهاب خليلة أ.د/

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      إيهاب أحمد مفطفيأ.د/ة 

  ــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــ     ة أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت     خميسعبد الوهاب ة أ.د/أحمد عامر 
 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ     رحاب منير رمضان سمكة ة أ.د/

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ة أ.د/ محمد إسماعيل فبري 
 ستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــةأ      ة أ.د/ منال عبد العزيز سعفان

 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     محمد عبد الرحيم سليمانة أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفرح السقاأ.د/ ة 
 األمراض المتوطنةأستاذ بقسم     أيمن محمد عبد الغني اللحلحأ.د/ ة 

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     بد القادر أحمدة أ.د/ حسام ع
  قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ ب     الرحيم مقلد ة أ.د/ أمل فتح هللا عبد

 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     رشا على مفطفي الق انيأ.د/  ة
 األطفالأستاذ بقسم طب       ة أ.د/غادة محمد على المشد

   رةـــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـ     ة أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب 

 طب األطفالأستاذ متفرغ بقسم       على محمد الشافعية أ.د/ 
 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ      أسماء جابر عبده ة أ.د/

   اية المركزةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعن     ة  د/ نجوي عبد الغني ضحي 
  الباطنة العامةبقسم  أستاذ مساعد       عبد الرؤوف قرنية  د/ محمد 

  األشعة التشخيصيةمدرس بقسم        طارق فوزي عبد هللاة  د/ 
  مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب        ة  د/ أحمد فتحي شيحة

 امــة ورئيس اإلدارة المركزة بالمستشفيات الجامعيةاألستاذ بقسم الجراحة الع      عالء عبد العظيم السيسية أ.د/

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا      د/ رانيا محمد عزمي الشاذلية 
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 قسم لاأستاذ ص أ.د/ جرجس فبري يوس اإلنا ة عن  جيالو األستاذ المساعد بقسم الفسيو كامل  وقد حضرت د/ سوزي فايز
 قد اعتذر عن عدم الحضور كل من :* و 

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب  ة أ.د/هشام محمد يسرى أبو رحمة بقسم الجراحة العامةأستاذ   ة أ.د/ حاتم محمود سلطان 
 أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية عبد هللا حنفي عبد العزيز ة أ.د/

 تغيب كل من :و  *   

     أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ة أ.د/ غادة على حسن إبراهيم  رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة  د/هالة السيد محفوظأ. ة
    أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة ة أ.د/هناء زكريا عامر نوح     أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ة أ.د/محمود محمد هدهود 

  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة  ة أ.د/ حسين أحمد ندا   أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامةفؤاد أحمد متولي   اروق فة أ.د/ 
 

رحيم " ثم رحمن العميد الكلية ورئيس المجلس بذكر "  سم هللا ال أحمد أحمةد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...تمنيا للجميع دوام التوفيق مجلس مالرحب سيادته  السادة الحضور أعضاء 

 لمجيد .وكل المفريين  عيد الميالد اواإلخوة المسيحيين  2018هنأ سيادته الجميع  العام الجامعي الجديد 
 المشاركين في القوافل الطبية وهنا  عشرة أقسام وهم :وتم تكريم 

 عبد المنعم عياد األطفال د/قسم طب ةةة 2   د/ علي محمد الخولي ال اطنة العامةقسم ةةة 1
 قسم العظام د/ مفطفي مسرجةةةة 4  األنص واألذن والحنجرة د/ أنور عبد العاطيقسم ةةة 3
 ب األسرة د/ مروة محمدطقسم ةةة 6 األمراض الجلدية والتناسلية د/ أماني محمود يوسصقسم ةةة 5
 ة د/ عبد هللا عبد الحكيمالمسال  البوليقسم ةةة 8  طب وجراحة العين د/ لمياء سليمان سعدقسم ةةة 7
 الجراحة العامة د/ محمود الع اسيقسم ةةة 10   النفسية والعفبية د/ أحمد نبيل رمضانقسم ةةة 9

 ومن الكلية كل من :
 ةةة أ/ محمد فارس مدير األمن  المستشفي2    أحمد حسين  معاون الكليةةةة أ/ هشام 1

يدة لعليا الجدالدراسات االقواعد المنظمة لالئحة ات العليا وال حوث  عرض السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسةةةةةة كما قام 
   الساعات المعتمدة .

 ة .ميخارج من اإلشراف على الرسائل العلموقص السادة أعضاء هيئة التدريس المعارين  الةةة وتم مناقشة 
 الجامعة . القرار: تفويض أ.د/ عميد الكلية  عرض األمر على أ.د/ رئيس الجامعة ومجلس

 : ايحالةةة وموقص السادة أعضاء هيئة التدريس المعارين  
و سفر أحد أ: في حالة إعارة   34نص المادة ) 9/7/2014بتاريخ  133القرار : يتم تنفيذ قرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم 

 يها وفيالرسالة المشرف عل عدادالعلمي في إ  رالمشرفين على الرسالة جهة خارج الجامعة يجب أن يقدم تقريرا عن مدي التقدي
ة كل الرسالة في نهاي حالة توافر وسيلة لالتصال بين المشرف والطالب تظل لجنة اإلشراف كما هي ويقدم المشرف تقرير عن

 عام جامعي وفي حالة عدم تقديم تقرير سنوي يرفع اسمه من لجنة اإلشراف ( .

 في العديد من المجاالت مثل :  2017ةةةةة وتم عرض عن أعمال الكلية خالل شهر ديسمبر 
 *مجال المكت ة  افية*مجال العالقات الثق مجال الدراسات العليا وال حوث* *مجال شئون التعليم والطالب 

 *أنشطة أخري  *لقاءات مع الجهاز اإلداري   مجال خدمة المجتمع*  وحدة الجودة*مجال 
 ات في الكلية*متا عة اإلنشاء  *تدريب التمريض   *معمل المهارات

 . ها الوكالةلتوليية الفترة الثانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لتجديد أ.د/ نانسي يوسص أسعد  سيادته هنأو ةةةة 
 ألسرة الفبرلوتمني  أ.د/ مني الس كي أستاذ  قسم الطفيليات  الكلية لوفاة زوجها د/ حاتم قنفوهةةةة كما نعي سيادته 

 والسلوان .
 

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

 أوال : المصادقات :
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 474/5/1/8201الموضوع رقم 

 قالموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018 يللعــام الجــامع" الرا عةةةالمفةةادقة علةةى محضةةر اجتمةةاع مجلةةس الكليةةة " الجلسةةة 
 . 473/4/12/2017حتى  354/4/12/2017 والمتضمنة القرارات من  10/12/2017

 : ـرارـالقــ

 نة المناهج على النحو التالي:تشكيل لجبشأن  361/4/12/7201الموضوع رقم بعد تصويب  المصادقة

ضافة  برفع اسم د/ رانيا صالح عباس الزيات اعد بقسم األستاذ المس د/ رانيا محمد عزمي الشاذليمدرس بقسم طب األطفال وا 
 )مدير وحدة الجودة بالكلية( الحيوية ءالكيميا

 475/5/1/8201الموضوع رقم 

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

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

ة شخفةية مهمةة علميةفـي  نوتنجهةام بةجنجلتراإلى جامعـة  بالكلية ذ المساعد بقسم الجراحة العامةاألستا ة د/ أحمد جابر التطاوي 1
مثــل هــذ   مــن خــالل المنظــار فــي تشــخيص وعــالج  إلجةةراء أ حةةاث فةةي أورام وأمةةراض البنكريةةاس والقنةةوات المراريةةة واألشةةعة التليفزيونيةةة

 على نفقته الشخصية . 2018ترا لمدة عام اعتبارا من مارس بإنجل ـ جامعة نوتنجهامة الحاالت بمركز الجهاز الهضمي 
مر المةةؤت الكنةةو  الهنةةد لحضةةورالمــخ واألعصــاب بالكليــة إلــى جراحــة األســتاذ المســاعد بقســم حسةةام عبةةد الحكةةيم النعمةةاني ةةة د/ 2

 على  2018ير فبرا 25حتى  23في الفترة من  جراحة المخ واألعفاب والعمود الفقري الهندية الدولي السا ع لجمعية
 نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر .

المــؤتمر  الــدار البيضــاء بــالمضرب لحضــورإلــى بالكليــة  الباثولوجيــا اإلكلينيكيــةبقســم  المتفــرغاألســتاذ  ليلةةي محمةةود منتفةةرةةة أ.د/ 3
هـــا الخاصـــة حيـــث يوجـــد لســـيادتها دعـــوة لحضـــور علـــى نفقت 2017ديســـمبر  29حتـــى  28الـــدولي للصـــحة والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي الفتـــرة مـــن 

 .المؤتمر 
 صـربيا ببلجـراد لحضـور مـؤتمر الجمعيـة األوروبيـة للميـاةالمـدرس بقسـم طـب وجراحـة العـين إلـى  ة د/ مةروة علةى زكةي 4

لمؤتمر مقبول باعلى نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتها بحث  2018فبراير  11حتى  9البيضاء وتصحيح اإلبصار في الفترة من 
. 

 476/5/1/8201الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية شئون هيئة التدريسالمفادقة على موضوعات 
 : ـرارـالقــ

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 كل من :  تجديد إعارة* الموافقة على 

رتـب مثـامن بـدون لمـدة عـام المسـالك البوليـة بالكليـة جراحـة مسـاعد بقسـم األسـتاذ ال حمدي عبةد المةولي أبةو طالةبة د/ 1
 . 12/2017 /25المتحدة  اعتبارا من  باألمارات العربيةللعمل بمستشفي برجيل 

 بالــداخلللعمــل مرتــب بــدون  لمــدة عــام ســادسبالكليــة  العامــةجراحــة الاألســتاذ بقســم  محمةةد ياسةةر عبةةد العةةاطيد/ أ.ةةة 2
 . 1/1/2018اعتبارا من   لدولي بالقاهرة(النزهة امستشفي )

مملكـة المدرس بقسم أمراض القلب واألوعية  بالكلية لمدة عـام ثالـث بـدون مرتـب للعمـل بال ة د/ محمد عبد العزيز محرم3
 . 1/11/2017العربية السعودية اعتبارا من 

ة بــدون مرتــب للعمــل بالمملكــ خــامسعــام بالكليــة لمــدة الباطنــة العامــة المــدرس بقســم أحمةةد محمةةد محمةةد الشةةبيني ةةة د/ 4
 . 1/1/2018العربية السعودية اعتبارا من 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 747/5/1/8201الموضوع رقم 

 لثالثـاءاوالمنعقدة يوم  2017/2018" للعام الجامعي الثالثة" الجلسة  الدراسات العليا لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  5/12/2017  الموافق
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 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 478/5/1/8201الموضوع رقم 

 الثـاءالثوالمنعقدة يوم  2017/2018" للعام الجامعي األولي" الجلسة  القيم والم ادي لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 3/1/2018والممتدة حتى يوم األربعاء الموافق   26/12/2017  الموافق
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما

 479/5/1/8201الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2017/2018" للعــام الجــامعي  الرا عةةة" الجلســة  لجنةةة العالقةةات الثقافيةةةإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 9/1/2018الموافق  األحد

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 480/5/1/8201الموضوع رقم 

 ءالثالثــاوالمنعقــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي  الرا عةةة" الجلســة  المكت ةةات لجنةةةاجتمــاع  إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر
 .9/1/2018الموافق 
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 481/5/1/8201الموضوع رقم 

دة والمنعقـ 2017/2018" للعـام الجـامعي  الرا عةة" الجلسـة لجنةة شةئون التعلةيم والطةالب إحاطة المجلس علما بمحضـر اجتمـاع 
 .  14/1/2018 الموافق  األحديوم 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 482/5/1/8201الموضوع رقم 

" للعـــام الجـــامعي  األولةةةي" الجلســـة  التكةةةامليوالجراحةةةة الطةةةب برنةةةام  مجلةةةس إدارة إحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 .  10/12/2017 الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  2017/2018
 : ـرارـالقــ

  أحيط المجلس علما
 

 

 ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :
 348/5/1/8201الموضوع رقم 

صـائي بحـوث أخالموافقة علي إضافة السةيدة / أسةماء محمةود حةواش  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  نظرا لقيامها بأجازة خاصة . رانيا إبراهيم عبد العظيمالسيدة/  علمية ثان بالكلية كعضو إداري بدال من

 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــة
 :  موضوعات أخري : رابعا

 448/5/1/8201الموضوع رقم 

هةاز قةام  شةراء ج حيةثالقسةم الموافقةة علةى قبةول الهديةة المقدمةة مةن  ــ بشـأن رئيس قسم التشريح واألجنةةد/ عرض خطاب 
سةةم الفرقةةة األولةةي والثانيةةة  القشاشةةة عةةرض كهديةةة مةةن قسةةم التشةةريح إلةةى طةةالب  3مبيةةوتر ط طا عةةة ط جهةةاز داتاشةةو ط ك

 لتحسين إداء الخدمة التعليمية .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة على قبول الهدية
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا
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 548/5/1/8201الموضوع رقم 

طةالب  10لةى طالةب وطال ةة  اإلضةافة إ100قبةول عةدد علةى  الموافقةةبشـأن  ــــ لشئون التعليم والطةالبرة أ.د/ وكيل الكلية مذك
 . 2018/2019معادلة  الكلية للعام الجامعي طالب شهادات  10وافدين و
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 648/5/1/8201الموضوع رقم 

ــــ لشةةئون التعلةةيم والطةةالبكليةةة مةةذكرة أ.د/ وكيةةل ال يمنــي )مفةةطفي ياسةةين سةةعيد علةةى  /الطالــبتحويةةل علةةى  الموافقةةةبشــأن  ـ
مـع  2017/2018الجـامعي  لعـامل الفرقةة الرا عةة من كلية الطب والعلةوم الفةحية جامعةة الحديةدة  ةاليمن إلةى الكليةة  الجنسية(

 تحميله مادة حقوق اإلنسان من الفرقة األولي .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 748/5/1/8201الموضوع رقم 

 : 2017/2018للعام الجامعي  كل منقيد إيقاف على  الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 ...  تحانـاتور وتأديـة االمتمنعـه مـن الحضـ يلظروفه التبالفرقة األولي نظرا  والمقيدأحمد رشيد عبد السميع رشيد  /الطالبةةة 1
 إيقاف القيد األول

 إيقاف القيد األول ..لظروف خاصة .نظرا  الثانية )منقول(بالفرقة  والمقيد  محمود محمد عبد الجواد عمر /الطالبةةة 2
 .انيإيقاف القيد الث .لسفر  إلى الخارج .بالفرقة األولي نظرا  والمقيد  عبد الرحمن لطفي سعيد دهيم /الطالبةة 3
تمنعـه مـن  يالمرضـية التـلظروفه نظرا  الثالثة )فرصة ثانية من الخارج(بالفرقة  والمقيد  إبراهيم بدر إبراهيم قالش /الطالبةةة 4

 .  إيقاف القيد )الثالث( العام ...الدراسة خالل هذا 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 488/5/1/8201الموضوع رقم 

 عض لةور األول علةى قبةول األعةذار المرضةية المتحانةات الةد الموافقةةبشـأن  ــــ لشئون التعلةيم والطةالبالكلية  مذكرة أ.د/ وكيل
 . 2016/2017طالب الفرقة السادسة للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 عدد األعذار تأجيلهاالمواد المراد  اسم الطالب م
 الثالث الجراحة العامة  إبراهيم الدسوقي السيد عفيفي 1
 الثاني النساء والتوليد أحمد سيد محمد أبو شوشة  2
 الثانى طب األسرة أحمد مبروك عبد العزيز الكشاك  3
 الثاني الجراحة العامة أحمد محمد عادل أحمد عمر 4
 الرابع راحة العامة الج  أحمد يسري عبد الخالق عود  5
 الثاني طب األسرة أسماء أسامة أحمد محمد عفيفي 6
 األول  الجراحة العامة  إيمان حامد أحمد مصلح 7
 الخامس الجراحة العامة + النساء والتوليد + طب األسرة جمال حسن عبد السميع حسن 8
 الثالث  النساء والتوليد شهيرة بدير إبراهيم سويلم 9

 الثاني الجراحة العامة + النساء والتوليد + طب األسرة الء الدين الخطيبكمال ع 10
 السادس الجراحة العامة  محمد حسام محمد ناصر  11
 الثاني الجراحة العامة + النساء والتوليد + طب األسرة محمد عبد الحكيم محمد عبد المعز 12
 الخامس ء والتوليدالجراحة العامة + النسا مصطفي عمر إسماعيل الفالحه 13
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 489/5/1/8201الموضوع رقم 

لعةةام الجةةامعي لالخطةةة الدراسةةية لمرحلةةة ال كةةالوريوس علةةى  الموافقةةةبشــأن  ـــــ لشةةئون التعلةةيم والطةةالبمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة 
2017/2018 . 
 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 490/5/1/8201الموضوع رقم 

من الواحد ليوم ( في اجنية50على تحفيل مبلغ رمزي قيمته ) الموافقةبشـأن  ـــ لشئون التعليم والطالبية مذكرة أ.د/ وكيل الكل
 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )لكل يوم تدريبي( لتغطية الدورة من أدوات مكتبية وغيرها .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةة ـــالموافق
 491/5/1/8012الموضوع رقم 

 على قبول اعتذار كل من :  الموافقةبشأن  ـــ رئيس قسم طب األسرةأ.د/  عرض خطاب
 سة  والرابعة لوجود أقارب لها .. عن حضور امتحان الفرقة الساد... األستاذ بالقسمة أ.د/ هالة محمد المفيلحي  1 
 قة الخامسة لوجود أقارب لها .األستاذ المساعد بالقسم ... عن حضور امتحان الفر  د/ أمل أحمد سالمة ة 2 
 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــة 
 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةموضوعات سادسا :
 294/5/1/8201الموضوع رقم 

 الموافقة على : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 . ”Hypertension“تحت عنوان  4/2/2018 ة اليوم العلمي الموافق يوم األحد1 
 ة المؤتمر السنوي الخامس والعشرون الخاص  الكلية تحت عنوان :2 

“Annual Conference of Medicine Menoufia University” 

“Management of Critically ILLPatients” 

 ة المجتمع وتنمية البيئة .الطبية الخافة  قطاع شئون خدمتكريم األط اء المشتركين في القوافل ة 3 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 

 394/5/1/2018الموضوع رقم 

  ةالجذعيخاليا الموافقة على إنشاء وحدة أ حاث وعالج ال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 القــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  سابعا
 494/5/1/2018الموضوع رقم 

سةتاذ األة  شأن موافقة مجلس القسم على نقل أ.د/ هشام أحمد ضياء عبةد الةرازق  الفسيولوجياعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم 
عةة مةن جامجامعة المنوفية إلى كلية الطةب جامعةة حلةوان وذلة  نظةرا لظةروف فةحية مةع قةرب السةكن  القسم من كلية الطب 

 .حلوان 

 القــــرار :

 ... ويرفع للجامعة بالكلية عارض مع مواعيد االمتحاناتعلى إال يتالموافقة 
 594/5/1/2018الموضوع رقم 

عبةد  علةى الةتظلم المقةدم مةن د/ محمةد أبةو المعةاطي عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم ال اثولوجيا ة  شةأن موافقةة مجلةس القسةم
ل اسـم ... وتعـدي لقسـم والخـاص بقـرار المجلـس األعلـى للجامعـات بترقيـة سـيادته أسـتاذ مسـاعد  بالقسـمباالمـدرس العزيز الق الوي 

 د/محمد أبو المعاطي عبد العزيز القبالوي حيث أنه ورد في التظلم باسم د/ محمود أبو المعاطي عبد العزيز القبالوي .
 القــــرار :
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 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 694/5/1/2018الموضوع رقم 

بالكليـة  رالتخـديالمعيـدة بقسـم  هنةد محمةود أنةور محمةد نفةار /ةالطبيبـالموافقة على تعيةين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 794/5/1/2018ع رقم الموضو

دير بالكليـة المعيد بقسم التخعبد الرحمن على على أبو شادي  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 امعةالموافقة .. ويرفع للج
 894/5/1/2018الموضوع رقم 

لشةغل كليـة المعيـدة بقسـم التخـدير بالأمةل محمةد عبةد العزيةز  /ةالطبيبـالموافقةة علةى تعيةين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التةدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةوظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 فع للجامعةالموافقة .. وير 
 994/5/1/2018الموضوع رقم 

ــالموافقةةة علةةى تعيةةين ـ بشــأن  مةةذكرة شةةئون هيئةةة التةةدريس ثولوجيــا المعيــدة بقســم الباأسةةماء محمةةد إبةةراهيم الشةةيمي  /ةالطبيب
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد اإلكلينيكية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 500/5/1/2018الموضوع رقم 

ــالموافقةةة علةةى تعيةةين ـ بشــأن  مةةذكرة شةةئون هيئةةة التةةدريس ــا المعيــدة بقســم الباثعليةةاء عةةادل محمةةد الفيشةةاوي  /ةالطبيب ولوجي
 . الماجستير من طب المنوفية على درجة انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد اإلكلينيكية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 150/5/1/2018الموضوع رقم 

تناسـلية المعيـدة بقسـم األمـراض الجلديـة والمةي مةدحت غةانم  /ةالطبيبـالموافقةة علةى تعيةين ـ بشـأن  مذكرة شةئون هيئةة التةدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية اا لحصولهنظر  بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 250/5/1/2018الموضوع رقم 

 ثولوجيـا بالكليـةالمعيـدة بقسـم الباسارة فهمي محمد أبو السعود  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله لقسم والكليةبذات الشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 350/5/1/2018الموضوع رقم 

جيـا بالكليـة المعيـدة بقسـم الفارماكولو دعةاء زغلةول محمةد شةبل  /ةالطبيبـالموافقة على تعيةين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةمساعد  لشغل وظيفة مدرس

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 450/5/1/2018الموضوع رقم 
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قســم بالمـدرس المســاعد فةةفوة عثمةةان عبةةد اللطيةةص طةةوالن  /ةالطبيبــالموافقةةة علةةى تعيةةين ـ بشــأن  مةةذكرة شةةئون هيئةةة التةةدريس
 . من طب المنوفية الدكتورا على درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس عامة بالكلية الباطنة ال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 550/5/1/2018الموضوع رقم 

طـب قسـم بالمسـاعد المـدرس  ه ه هللا محمد نافر حامد  حة ح /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . من طب المنوفية الدكتورا على درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية  األطفال
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 650/5/1/2018الموضوع رقم 

لهسـتولوجيا المـدرس المسـاعد بقسـم االرغةي إيمان شحاته أحمد  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . من طب المنوفية الدكتورا على درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 750/5/1/2018الموضوع رقم 

المـخ  جراحـةالمـدرس المسـاعد بقسـم نبيل حنفي محمةود  محمد /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . من طب المنوفية الدكتورا نظرا لحصوله على درجة  بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية واألعصاب 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 850/5/1/2018الموضوع رقم 

حيويـة بالكليـة المـدرس بقسـم الكيميـاء التعيين د/ نسرين جمال الدين الهل ةاوي الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
 950/5/1/2018الموضوع رقم 

لمةدة الكليـة ب التخـديرالمدرس بقسم شريص إبراهيم شحاته زلط  /دفقة على تجديد إعارة المواـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/10/2017اعتبار من   المملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  را ععام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 105/5/1/2018الموضوع رقم 

بالكليـة  بقسـم التخـدير األسـتاذ المسـاعدعبيةر أحمةد الشةريص  /دلةى تجديةد إعةارة الموافقةة عـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .15/12/2017اعتبار من  بدولة األماراتبدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 151/5/1/2018الموضوع رقم 

ورام والطب األستاذ بقسم عالج األحسن محمد محمد متولي  /درة أ.الموافقة على تجديد إعاـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2017اعتبار من  مستشفي دار الفؤاد  القاهرة بدون مرتب للعمل ثاني لمدة عام النووي بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 251/5/1/2018الموضوع رقم 

الكليــة بالمــدرس بقســم الكيميــاء الحيويــة ي انتةةداب د/ ياسةةر عبةةد السةةتار الغ اشةةي لنظةةر فةةاـ بشــأن  مةةذكرة شةةئون هيئةةة التةةدريس
لجـامعي للتدريس بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع يومين أسبوعيا يومي )السبت واالثنـين( خـالل العـام ا

2017/2018 . 
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 351/5/1/2018الموضوع رقم 

ليــة المــدرس بقســم جراحــة المســالك البو شةةادي محمةةد عبةةد المةةنعم سةةالم  /دالنظةةر فةةي مةةنح ـ بشــأن  مةةذكرة شةةئون هيئةةة التةةدريس
 بالكلية إعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيامه بها .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 451/5/1/2018الموضوع رقم 

ة عـام أول المـدرس بقسـم التخـدير بالكليـة إعـارة لمـدأحمد على عبد العزيةز  /دالنظر في منح ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيامه بها .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 551/5/1/2018الموضوع رقم 

 النظر في منح كل من :ـ بشأن  هيئة التدريس مذكرة شئون 
 المدرس بقسم الميكروبيولوجيا  أحمد عطية عطية على سالمه /دة 1
 المدرس بقسم الميكروبيولوجيا  أسماء محمد محمد البرلسي /دة 2

 ا .به ماعتبارا من تاريخ قيامه بالمملكة العربية السعوديةبالكلية إعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة عدم 
 651/5/1/2018الموضوع رقم 

راحـة جاألسـتاذ المسـاعد بقسـم لنظةر فةي تغييةر فةفة األجةازة د/ إبةراهيم محةروس سةلمان اـ بشـأن  مةذكرة شةئون هيئةة التةدريس
لتـاريخ ا 23/6/2017بـارا مـن المسالك البولية بالكلية من مرافق للزوجة إلى إعارة لمدة عام أول بدون مرتـب للعمـل بالسـعودية اعت

 التالي النتهاء أجازة مرافقة الزوجة .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 751/5/1/2018الموضوع رقم 

ة عـام أول المـدرس بقسـم التخـدير بالكليـة إعـارة لمـد حاتم بهجةت أبةو الوفةا /دالنظر في منح ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 اعتبارا من تاريخ قيامه بها . بسلطنة عمان بدون مرتب للعمل

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 851/5/1/2018الموضوع رقم 

قسم الباألستاذ  أحمد عامر عبد الوهاب خميس /دالموافقة على منح أ.ـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األمراض الفدرية
 اعتبارا من تاريخ قيامه بها . بالمملكة العربية السعوديةل الكلية إعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمو 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :ثامنا
 951/5/1/2018الموضوع رقم 

معهةد  ال علياء على محمةد فةادق طبيةب مقةيم /الطبيبةالموافقة علي تدريب  ـ بشأن رئيس قسم ال اثولوجياأ.د/  عرض خطاب
 شهور  القسم . 6القومي لأل حاث لمدة 

  :ـرارـالقــ

 عدم الموافقة 
 205/5/1/2018الموضوع رقم 
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 الموافقة علي سفر كل من :   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 نيةةا لحضةةور مةةؤتمر القمةةةإلةةي بةةرلين  ألما بالكليــة المــدرس بقســم طــب وجراحــة العــينةةة د/ محمةةد سةةامي عبةةد العزيةةز 1

 علـى نفقتـه الخاصـة حيـث يوجـد لسـيادته دعـوة 2018فبرايـر  27حتـى  26فـي الفتـرة مـن العالمية التاسةعة عشةر لطةب العيةون  
 لحضور المؤتمر .

وي الةدولي إلةي فلةورانس بجيطاليةا لحضةور المةؤتمر السةن بالكليـة األستاذ بقسم النساء والتوليـدة أ.د/ محمد سالمة جاد 2
سـيادته لعلـى نفقـه الجامعـة حيـث يوجـد  2018إبريـل  28حتـى  26فـي الفتـرة مـن را ع للجمعية الدولية ل طانة الةرحم المهةاجرة ال

 بحث مقبول بالمؤتمر .
لعنايةة   الكليةة إلةي بروكسةل ببلجيكةا لحضةور المةؤتمر الةدولي ل المـدرس بقسـم التخـديرة د/ نادية محيي الدين بهجةت 3

علـى  2018مـارس  23حتـى  20فـي الفتـرة مـن الحرجة الةذي تنظمةة الجمعيةة البلجيكيةة للعنايةة المركةزة  المركزة وطب الحاالت
 نفقه الجامعة حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالمؤتمر  .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 152/5/1/2018الموضوع رقم 

 قبول االعتذار المقدم من كل من :   بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
سفر سيادته  األستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية وذلك عن عدم استكمال إجراءاتة أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم 1

 20تـى ح 18المتحدة لحضور المـؤتمر العـالمي لطـب األطفـال والمقـرر عقـد  فـي الفتـرة مـن  إلى أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية
 . على نفقة الجامعة وذلك لعدم تمكنه من تسجيل األبحاث الخاصة به على موقع الجامعة والصفحة الشخصية 2018يناير 

ة األســتاذ المســاعد بقســم الفســيولوجيا بالكليــة عــن عــدم الســفر إلــى لنــدن بالمملكــةةة د/ يحةةي محمةةد نجيةةب عبةةد السةةالم 2
 2017أكتـوبر  31حتـى  30استهداف السمنة ومتالزمة التمثيـل الضـذائي فـي الفتـرة مـن المتحدة لحضور المؤتمر العالمي لمقاومة 

 على نفقة الجامعة وذلك لتعذر استخراج التأشيرة لضيق الوقت .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 5/1/2018/ 252الموضوع رقم 

 ة المجلس علما  التقارير المقدمة من كل من :إحاط ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
تضــال المــدرس بقســم جراحــة المســالك البوليــة  بالكليــة  وذلــك عــن ســفر  إلــى لشــبونة بالبر ةةة د/ فةةؤاد عبةةد الحلةةيم زنةةاتي 1

ام قـوقـد على نفقة الجامعة ...  2017أكتوبر  22حتى  19للجمعية الدولية للمسالك في الفترة من  37لحضور المؤتمر الدولي الـ
  29/11/2017بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 

 المــدرس بقســم التخــدير  بالكليــة  وذلــك عــن ســفر  إلــى مدينــة لوجــانو بسويســراةةة د/ وسةةام الةةدين عبةةد الةةرحمن سةةلطان 2
... علـى نفقـة الجامعـة  2017سـبتمبر  16حتـى  13لحضور المؤتمر األوروبي السنوي السادس والثالثين للتخدير في الفتـرة مـن 

 . 26/11/2017وقد قام بعمل سمينار بالقسم بتاريخ 
ي المــدرس بقســم الجراحــة العامــة بالكليــة  وذلــك عــن ســفر  إلــى ســول بكوريــا الجنوبيــة فــةةة د/ محمةةود أحمةةد عيةةد شةةاهين 3

 2017أغسـطس  23مـايو حتـى  12المهمة العلمية قصيرة  األجل المقدمة لسيادته مـن قبـل اإلدارة العامـة للبعثـات فـي الفتـرة مـن 
إلجـراء أبحــاث علـى جراحــات المنــاظير المتقدمـة ومتابعــة حــاالت األورام والتعـرف علــى أحــدث طـرق تشــخيص وعــالج األورام ... 

 . 7/11/2017وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 352/5/1/2018الموضوع رقم 

األسـتاذ الموافقة على تعديل موعد سفر أ.د/ مها عبةد الرافةع ال سةيوني  ـ بشأندراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لل
شةةيرين محمةةد موسةةي عفيفةةي  /الطبيبــةوالمشةةرف الرئيسةةي علةةى رسةةالة الةةدكتوراه لمتا عةةة  بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة
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بةدال مةن النفةص األول  2018وذلك خالل شهر مارس يينا  النمسا المدرس المساعد  القسم وعضو  عثة اإلشراف المشتر   ف
 على نفقة وزارة التعليم العالي ط قا لنظام اإلشراف المشتر  وذل  لتأخر ورود موافقة  استطالع الرأي . 2017من سبتمبر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

 452/5/1/2018الموضوع رقم 

ــ بشــأنللدراسةةات العليةةا وال حةةوث  مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة إلفريقيةةة فةةي الموافقةةة إبةةداء رأي الكليةةة فةةي التعةةاون مةةع الةةدول ا ـ
 موضوعات الطب الشرعي ط قا لما ورد من مقترحات قسم الطب الشرعي  الكلية .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 تاسعا:  موضوعات البحوث العلمية :
 552/5/1/1820الموضوع رقم 

 ريس وهم على الموافقة على تسجيل أ حاث للسادة أعضاء هيئة التد ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  النحو التالي : 

 عدد األ حاث الدرجة القسم االسةةةةةم م
 7 مدرس طب الشرعي والسموم د/عالء عبد الهادي منصور 1
 3 زميل طب األطفال د/ مبروكة عطية ندا 2
 5 مدرس التخدير أحمد عبد العزيز علىد/ 3
 4 مدرس التخدير نادية محيي الدين بهجتد/  4
 3 مدرس التخدير د/هالة محمد قبطان 5
 6 أستاذ مساعد النساء والتوليد  محمد عبدهللا عبد السالم أحمد د/ 6
 1 أستاذ جراحة التجميل والحروق  أ.د/ داليا مفرح السقا 7
 7 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية هان عبد الفتاح توفيقد/ جي 8
 6 أستاذ الباطنة العامة  إيهاب أحمد مصطفي عبدالعاطيد/ 9

 4 مدرس التخدير د/ وسام الدين عبد الرحمن سلطان 10
 2 أستاذ مساعد  التخدير د/ عز الدين صالح محمد إبراهيم 11
 1 مدرس  التخدير د/ خالد محمد جاب هللا 12

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 652/5/1/2018الموضوع رقم 

ذ بقســم جراحــة األســتاالموافقةةة علةةى ترشةةيح أ.د/ داليةةا مفةةرح السةةقا  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 لمكافأة النشر العلمي .التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ةالموافقة .. ويرفع للجامع
 

 عاشرا : موضوعات الدراسات العليا :
 752/5/1/2018الموضوع رقم 

نح الةدبلوم الموافقةة علةى الالئحةة الداخليةة اإلداريةة والماليةة لمة ـ بشـأن رئيس قسم الطب الشرعي والسموم أ.د/  عرض خطاب
 . ياء الطبية الشرعيةة السموم والكيم2ة دراسة مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة .        1المهنية في : 

 لمرحلة الدراسات العليا )نظام الساعات المعتمدة(  كلية الطب جامعة المنوفية .
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 852/5/1/2018الموضوع رقم 

وي مكافحةة العةد بةدبلومتعةديل الرسةوم الدراسةية الخافةة  الموافقة على ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
نةاء ا دوالر وذلة  ب 300دوالر بةدال مةن  500جنيةة وأيضةا رسةوم الطةالب الوافةدين  3000جنية بدال مةن  4000وذل  لتف ح 

 على موافقة مجلس إدارة دبلوم مكافحة العدوي .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 952/5/1/2018الموضوع رقم 

لتةي ( او الةدكتوراه التقارير السةنوية ) لدرجةة الماجسةتير الموافقة على ـ بشـأنة للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلي
ـــ ـالباثولوجيـا  طب األسرة ــ التخدير ــ األمراض الصدرية ــ الطـب الطبيعـي ـــ :على النحو التالي من  عض األقسام العلمية  تورد

ـــ لهسـتولوجيا ـايويـة ـــ الطـب الشـرعي والسـموم ـــ جراحـة المـخ واألعصـاب ــــ التشـريح واالجنـة ــــ طب المناطق الحارة  ـــ الكيميـاء الح
 . الجراحة العامة ـــ الباثولوجيا اإلكلينيكية ـــ األمراض النفسية والعصبية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 305/5/1/2018الموضوع رقم 

 ه :تحديد المستوي اللغوي لدرجتي الماجستير والدكتورا ـ بشأناسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدر 
 درجة . 500ة اجتياز التويفل كشرط للقيد لدرجة الدكتوراه 

 .درجة  450ة اجتياز التويفل كشرط لتسجيل موضوع رسالة الماجستير 
امعةة القةاهرة ةةة مركةز الخدمةة العامةة أي معهةد عةالي ة وذل  من األمةاكن التاليةة: االيميدسةت ة الجامعةة األمريكيةة ة ج 

 معترف  ه .
  مجموع كلي . IELTSة وشهادة  
 لدرجة الماجستير . 5ة  
 لدرجة الدكتوراه . 5ر5ة  
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 135/5/1/2018الموضوع رقم 

نحو علي ال 2017 أكتوبرإلحاق كل من لدورة القيد دورة  موافقة علىال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 التالي : 

 أوال: الماجستير:
 ة التوليد وأمراض النساء :1 

 ـ ط/ عالء سعد محمد على صقر
 ة طب األطفال :2

 إيمان عبد ربه يوسف تركي ـ ط/   مرام صالح محمد مصطفي ـ ط/
 بد العزيز عبد هللا فراجسارة ع ـ ط/   مصطفي عبد  بدر عتمان ـ ط/
 دعاء زكي حمودة السعدي ـ ط/  مروة سعيد توفيق عبد الفتاح  ـ ط/
 رويدا جهاد الدين حسن سمير إسماعيل ـ ط/  مروة شوقي سيد أحمد أبو هولة ـ ط/
 شيماء محمد محمود شاهين ـ ط/

 ة األمراض الجلدية والتناسلية :3 
 مني محيي مصطفي الدسوقي /ـ ط  رويدا  عماد عبد العليم محمد ـ ط/
 أماني عادل زناتي سالمة ـ ط/   ياسمين أيمن رفاعي السيد ـ ط/
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 أمينة إبراهيم محمد سالم ـ ط/  دعاء عبد المتعال محمد الحامولي ـ ط/
 الشيماء السيد محمد عيسي ـ ط/  شيماء حمدي عبد الرؤف محمود ـ ط/
 ل أمين عبد المجيدرنا جما ـ ط/  عتاب جمال عبد العزيز سراج ـ ط/
 إيمان محمد عبد الخالق داود ـ ط/  حسنة السيد على عبد الضفور النجار ـ ط/
 أميرة محمد أحمد يوسف ـ ط/

 ثانيا : الدبلوم :
 ة مكافحة العدوي :1 

 منى محمد عبد الحميد عمر هنداوي  ـ ط/   إسالم إبراهيم أحمد سلطان ـ ط/
 ة األمراض الجلدية والتناسلية :2

 ايريني أمين سمعان صليب ـ ط/   ريهام ربيع على الفيومي /ـ ط
 هاجر عادل عبد المجيد عبد الرحمن ـ ط/   علياء إبراهيم محمد السقا ـ ط/
 مي عبد الهادي محمد طه ـ ط/  نورا رجب عبد العظيم عبد الرحمن ـ ط/
 سمر مصطفي إبراهيم تركي ـ ط/

 ة طب وجراحة العين :3 
 عأحمد شبل مطاو  ـ ط/

 ة التوليد وأمراض النساء :4 
 أمل عب العاطي السيد البردويل ـ ط/

 ـ ط/ عبير عبد الخالق جابر محمد على 
 ة طب األطفال :5 

 شيماء حامد السيد العتوي  ـ ط/  مي إبراهيم عبد الضني الجمال ـ ط/
 طارق محمد طه عويس ـ ط/  هبه عبد العزيز محمد شاهين ـ ط/
 محمد حسين بسيوني يونس ـ ط/  بد الفضيلمحمد عبد الضني ع ـ ط/
 عفيفي فتحي عفيفي نصار ـ ط/  عصمت حسن أحمد مصطفي ـ ط/
 مصطفي محمد السيد إبراهيم ـ ط/

 ثالثا : الدكتوراه :
 ة طب الطوارئ :1 

 إيمان محمود على حجازي  ـ ط/
 ة األمراض الجلدية والتناسلية :2 

 دينا رجب عفيفي ـ ط/
 ين :ة طب وجراحة الع3 

 عليمي السيد عليمي دومة ـ ط/   شيماء محمد عباس حسن ـ ط/
 رانيا محمود صالح الديب ـ ط/  عطية علياء حسين محمد حسن ـ ط/

 ة أمراض القلب واألوعية الدموية :4 
 وائل أنور عبد الحميد بدر ـ ط/  عاصم محمد وفيق عبد هللا محمد  ـ ط/
 بد الفتاح أحمد عبد الحافظأحمد ع ـ ط/   أحمد نادر طه حسين ـ ط/
 لوثر صموئيل أمين فارس ـ ط/   عالء محمد ياسر محمود  ـ ط/

 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 253/5/1/2018الموضوع رقم 

خصصـات تسةتير دبلوم وماج( 47لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 مختلفة .

 القـــرار

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 األمراض الصدرية والتدرن  دبلوم  وسام عبد هللا محمود السيدـ ط/ 1
 الجراحة العامةدبلوم    محمود محمد علي فياضـ ط/ 2
 ية والتناسليةماجستير األمراض الجلد   أمل عبد المنعم أحمدـ ط/ 3
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شذا أحمد محمد الحماقيـ ط/ 4
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـ ط/ إيمان جمال الشربيني طه5
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    سارة فؤاد سلطانـ ط/ 6
 ة والتناسليةماجستير األمراض الجلدي   منال محمد عبد اللطيفـ ط/ 7
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـ ط/ شيماء سمير بيومي8
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ـ ط/ دعاء محمد عبد الوارث9

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هشام حسن محمدـ ط/ 10
 المسالك البوليةماجستير    هشام حسن عبد الرحمنـ ط/ 11
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   حمود نبيل زكي غنيمـ ط/ م12
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   ـ ط/ أحمد عبد العزيز محمد13
 والتدرن  ماجستير األمراض الصدرية   ـ ط/ عمرو أحمد جبر الشيخ14
 عامين                    ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ـ ط/ محمد عبد الهادي محمد15
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    مصطفى ماجد عبد هللاـ ط/ 16
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    محمد محمدي عطيةـ ط/ 17
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ عبد الجواد فؤاد السيد18
 ماجستير الجراحة العامة  عبد الرحمن يس عبد القادرـ ط/ 19
 ماجستير الجراحة العامة  بد الرحمنمحمد حسين عـ ط/ 20
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ أحمد السعيد عبد الوهاب21
 ماجستير الجراحة العامة   طارق محمد حسانينـ ط/ 22
 ماجستير الجراحة العامة   ـ ط/ محمود أحمد فؤاد هاشم23
 القلب واألوعية الدمويةماجستير    أميرة أحمد غريبـ ط/ 24
 ماجستير القلب واألوعية الدموية  محمد علي أبو نصارء ـ ط/ عال25
 جراحة العظامماجستير    ـ ط/ حازم فايز عبد القادر26
 ماجستير جراحة العظام   محمد علي أحمد بدرـ ط/ 27
 طب وجراحة العينماجستير    فاطمة عادل عبد الواحدـ ط/ 28
 ماجستير طب وجراحة العين   أصيلة نشأت يوسفـ ط/ 29
 ماجستير طب وجراحة العين   ـ ط/ مروة جمال محمود30
 األطفالماجستير طب    شيماء السيد حسنـ ط/ 31
 ماجستير طب األطفال   منى عبد العزيز يوسفـ ط/ 32
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ صفا رمضان رجب الزهيري 33
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ لمياء عبد الحكيم عبد العاطي34
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 صبية والطب النفسيماجستير األمراض الع  السيد حلمي السيد رمضان ـ ط/ محمد35
 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   ـ ط/ رحاب محمود سالمة36
 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   ـ ط/ هدى طلعت عبد الحكيم37
 ماجستير الباثولوجيا   ـ ط/ أيه حمدي عبد البارئ 38
 التوليد وأمراض النساءماجستير    ـ ط/ عبير عدلي عبد الرؤف39
 طب األسرةماجستير   نشوى نبيل حمزة أحمد مازن ـ ط/ 40
 الباطنة العامةماجستير    محمود محمد رضا إمامـ ط/ 41
 ماجستير الباطنة العامة   ـ ط/ عبد العزيز مسعد محمود42
 عامين             ماجستير الباطنة العامة                   ـ ط/ نهله يس يس الضلبان43
 ماجستير الباطنة العامة   محمد أبو طالب الرفاعيـ ط/ 44
 ماجستير الباطنة العامة    ـ ط/ محمد عمر بالل45
 ماجستير الباطنة العامة  صابحة عبد المرضي علي سيفـ ط/ 46
 ماجستير الباطنة العامة  ـ ط/ محمد عبد الموجود محمد خضر47

 353/5/1/8201الموضوع رقم 

دكتـــورا  و ( درجـــة ماجســتير 16لعــدد )الموافقةةةة علةةى إيقةةةاف القيةةةد  ـــ بشـــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةةل الكليةةةة للدراسةةات العليةةةا وال حةةةوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 لظروف خاصة    1/4/2017لمدة عام من   القلب والصدر دكتورا  جراحة  عادل عبد المقفود محمد      /ةة ط1
 لظروف خاصة    1/10/2017لمدة عام من   دكتورا  أمراض القلب واألوعية الدمويةهشام رفعت جاب هللا       /ةة ط2
 بأثر رجعي    1/10/2016لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة  حازم أحمد فديق االشعل     /ةة ط3
 بأثر رجعي   1/4/2013لمدة عام من   ماجستير أمراض القلب واألوعية الدمويةيمن منير محمد السيد      أ /ةة ط4
 لظروف خاصة    1/10/2017لمدة عام من   ماجستير األشعة التشخيصيةه ه عماد الدين محمد شاكر       /ةة ط5
 لظروف خاصة    1/10/2017لمدة عام من   ماجستير األشعة التشخيصيةسارة إبراهيم سعد المسيدي       /ةة ط6
 بأثر رجعي    1/10/2014لمدة عام من   ماجستير عالج األورام والطب النووي رضوي محمد بيومي       /ةة ط7
 لظروف خاصة    1/4/2017لمدة عام من    طب األطفالماجستير        إبراهيم محروس أبو س ع /ةة ط8
 لظروف خاصة    1/4/2017لمدة عام من   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    هاجر شاكر عراقي سالم   /ةة ط9
 لظروف خاصة    1/10/2017لمدة عام من   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكيةأسماء سيد محمد الغرباوي       /ةة ط10
 جعيبأثر ر      1/10/2016لمدة عام من    ماجستير التخاطب       ه ه محمد معوض /ةة ط11
 للسفر للخارج    1/4/2018لمدة عام من   ماجستير األنف واألذن والحنجرةمفطفي عبد الجواد محمد       /ةة ط12
 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عامين من   ماجستير األنف واألذن والحنجرةشيماء نبيل زكي       /ةة ط13
 بأثر رجعي     1/10/2016لمدة عام من    ماجستير التخاطبمروة جمال عبد الحميد        /ةة ط14
 بأثر رجعي    1/10/2013لمدة عامين من    ماجستير جراحة العظام        وليد جالل الشناوي  /ةة ط15
 بأثر رجعي    1/4/2013لمدة عامين من دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي      محمد حمزة عبده سعد /ةة ط16
 

 

 

 534/5/1/2018الموضوع رقم 

تخصصـات  جسـتيرمادبلوم و ( درجة 68لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 مختلفة .
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 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
  لتجاوز المدة القانونية     طب الطوارئ  ماجستير  محمد فتحي محمد المسيري  ة ط/1
  لتجاوز المدة القانونية     طب الطوارئ  ماجستير  ياسر أحمد حسن محمد رزق  ة ط/2
  لتجاوز المدة القانونية     الجراحة العامة ماجستير   خالد فبري عبد الحميد ة ط/3
  نيةلتجاوز المدة القانو      الجراحة العامة ماجستير  يوسص سامي محمد سليمان ة ط/4
  لتجاوز المدة القانونية     الجراحة العامة ماجستير  مفطفي مختار مفطفي بدر ة ط/5
  لتجاوز المدة القانونية     الجراحة العامة ماجستير  أحمد فالح السيد الجنيدي ة ط/6
  لتجاوز المدة القانونية     الفسيولوجيا ماجستير ففاء عبد الفتاح محمود عبد الجليل ة ط/7
  لتجاوز المدة القانونية   طب الحاالت الحرجة  ماجستير  محمد عبد الستار رفعت زكي ط/ ة8
  لتجاوز المدة القانونية    طب الحاالت الحرجة ماجستير   محمد إبراهيم عبد القادر ة ط/9
  لتجاوز المدة القانونية    طب الحاالت الحرجة ماجستير   حاتم حسين أنسي ة ط/10
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  ء سمير عبد الحليم حجاجشيما ة ط/11
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير إبراهيم الدسوقي إبراهيم أبو العينين ة ط/12
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  محمد عبد ربه محمد داغر ة ط/13
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير   حمد نفارأمل عاطص م ة ط/14
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير   تامر ف حي محمد عبله ة ط/15
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  هاني السيد على السحلي ة ط/16
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  إيناس فودة عبد الرحمن الج الي ة ط/17
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  أحمد فؤاد عبد العاطي محمد ة ط/18
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير   هاني مسعد أحمد سمبل ة ط/19
  وز المدة القانونيةلتجا    طب األطفال  ماجستير  مفطفي أحمد عبد هللا ميز ة ط/20
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  عبد هللا على حسن إسماعيل ة ط/21
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  أنور أحمد فابر فالح فايد ة ط/22
  ةلتجاوز المدة القانوني    طب األطفال  ماجستير  سمر شوقي حسن محمد نافر  ة ط/23
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير   محمد السيد عرفه جبر ة ط/24
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  أسماء إبراهيم عبد هللا حسين ة ط/25
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير   هالة محمد إبراهيم ة ط/26
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير ميد ف حي عبد الحميدالسيد عبد الح ة ط/27
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  أسماء السيد محمد حسين على ة ط/28
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  سمر على كمال فحفاح ة ط/29
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  فاتن محمد عبد المعاطي سعد ة ط/30
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  محمود محمد أبو العطا مراد ة ط/31
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير   حمدي السيد أحمد على ة ط/32
  لتجاوز المدة القانونية    ل طب األطفا ماجستير  إيهاب محمود يوسص أبو العيش ة ط/33
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير شيماء عبد الرازق غنيمي إبراهيم ة ط/34
  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  مفطفي محمد إبراهيم االسكافي ة ط/35
  لمدة القانونيةلتجاوز ا    طب األطفال  ماجستير  جرجس فبري يوسص حنا ة ط/36
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  لتجاوز المدة القانونية    طب األطفال  ماجستير  رامي يسري عطية المسيني ة ط/37
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامة دبلوم  طارق محمد حسين عبد اللطيص ة ط/38
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   إ اء محمد عادل عبد اللطيص ة ط/39
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   محمد على عبد الفتاح موسي ة ط/40
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   عبد السالم حامد محمد السيد ة ط/41
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   محمد محجوب محمد على ة ط/42
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم    دسوقي الطنطاوي وائل ال ة ط/43
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   هشام محمد عبد الحميد الزمر ة ط/44
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   حسن محمد خميس فرحات ة ط/45
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةم دبلو    محمد سيص النفر على ة ط/46
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم    مينا اديب سيفين  طرس ة ط/47
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   حسام أحمد عادل محمد فوزي  ة ط/48
  لتجاوز المدة القانونية    ةالجراحة العامدبلوم  فهمي مف اح عبد الحميد خطاب ة ط/49
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   هاني شحاته على ال حيري  ة ط/50
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   معتفم محمد حسني الشيخ ة ط/51
  قانونيةلتجاوز المدة ال    الجراحة العامةدبلوم   إسماعيل حجاج أمين عشوش ة ط/52
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم أحمد عاطص الشوربجي أبو العال ة ط/53
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   كيرلس عزت موسي فلتس ة ط/54
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   عبد السالم محمد عبد الحميد ة ط/55
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   محمد أحمد رضا العموش ط/ة 56
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم  أحمد عبد الشكور فالح عبد الشكور ة ط/57
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   عبد الستار عبده عبد هللامحمد  ة ط/58
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم    مينا حنا ميخائيل حنا ة ط/59
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   فالح إبراهيم مفري طارق  ة ط/60
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم  محمد محمد عبد الشكور سعد الجندي ة ط/61
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم  وفل عبد الخالقعال محمد فتحي ن ة ط/62
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم    على فتحي على درويش ة ط/63
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم    هشام عبد الفتاح خاطر ة ط/64
  لتجاوز المدة القانونية    جراحة العامةالدبلوم    رجب بدر محمد عبد هللا ة ط/65
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   إبراهيم عبد المولي هاشم محمد  ة ط/66
  لتجاوز المدة القانونية    الجراحة العامةدبلوم   إيهاب عبد الحليم محمد عاشور ة ط/67
  لتجاوز المدة القانونية    حة العامةالجرادبلوم   أكرم فرج هللا سوريةال اسحق ة ط/68

 535/5/1/2018الموضوع رقم 

ودكتـورا  اجسـتير ( درجـة م12لعـدد )الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 لتالي.. ويرفع للجامعةلهم على النحو ا تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلدكتوراه      جيهان دسوقي فايد /ة ط1
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 بالكلية الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلقسم ب أستاذ مساعد عالء عبد العزيز لبيبد/ كل من : ة إضافة 
 بالكلية تأهيلالطب الطبيعي والروماتيزم والقسم مدرس ب إيمان على عبد هللا علىد/ ة 

 التوليد وأمراض النساءدكتوراه    محمد زكريا ساير داير /ة ط2
  جراحة األورام بالمعهد القومي لألورام جامعة القاهرةأستاذ   جمال عميرةد/ إضافة كل من : ة أ.

 بالمعهد القومي لألورام جامعة القاهرة أستاذ الباثولوجيا أماني عبد الحميد أبو  كرد/ أ.ة 
 الجراحة العامةدكتوراه   محمود ماهر عبد النبي الرهاوي  /ة ط3

 )لتضيير موضوع الرسالة( استشاري جراحات المناظير بمستشفي السالم الدولي  أحمد شكري حافظ /برفع اسم د
ضافة د/ نادر كمال فرانسيس  أستاذ جراحة القولون جامعة بات بالمملكة المتحدة   وا 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةكتوراه د  محمد لبيب حسن مفطفي /ة ط4
 بالكلية أمراض القلب واألوعية الدمويةقسم أستاذ مساعد ب  غادة محمود سلطاند/ إضافة 

 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير  هيثم محمد عمر األحول /ة ط5
 الكليةأمراض القلب واألوعية الدموية بقسم أستاذ مساعد ب  غادة محمود سلطاند/ إضافة 

 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير  محمود جمال عبد الخالق /ة ط6
 )تعديل في موضوع الرسالة( األمراض الصدرية والتدرن بالكليةقسم أستاذ مساعد ب مها يوسص الحفناوي د/ برفع اسم 
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ماجستير  شيماء فالح عبد العزيز /ة ط7
 على طلب المشرف( ا)بناء الكيمياء الحيوية بالكليةقسم مدرس ب سالي محمد الحفناوي  /دبرفع اسم 
 ماجستير طب األطفال  عمرو على عبد الخالق الشامي /ة ط8

  والبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم جامعة األزهرأستاذ مساعد الكيمياء الحيوية  عفام شوقي عبد الهادي خطابد/ إضافة 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد مفطفي أبو قورةمفطفي  /ة ط9

 )اعتذار سيادته عن اإلشراف على الرسالة( أستاذ بقسم الجراحة العامة بالكلية  برفع اسم أ.د/ أيمن أحمد البتانوني
ضافة و   بالكلية الجراحة العامةقسم ب مدرس  محمد حامد المليجيد/ ا 

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل رماجستي    أية مجدي عبد الخالق عالم  /ة ط10
 بالكلية الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلقسم أستاذ مساعد ب عالء عبد العزيز لبيبد/ إضافة 

 ماجستير التشريح واألجنة  شيماء محمد عامر الفقي /ة ط11
 على طلب المشرف( ابناء) كليةبال التشريح واألجنةأستاذ بقسم   برفع اسم أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الففتي

 ال اثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير      دعاء شوقي محمد /ة ط12
 بالكلية الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ب مدرس ثريا أحمد عمرد/  إضافة 

 653/5/1/2018الموضوع رقم 

ــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث  ودكتــورا   ماجســتير( 3رسةةالة لعةةدد ) الموافقةةة علةةى تعةةديل موضةةوع ـ
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة تعديل موضوع الرسالةالموافقة على 
 جوهرياغير تعديال    ال اثولوجيادكتوراه     هند أحمد عبده قاسم /طة 1

بنـاءا علـى طلـب المشـرف ... ان المثانة : دراسة مناعيـة في سرط 3وفوكس ب  1، سيكلن د 2إظهار تروب  موضوع الرسالة :
 العام .

 جوهرياغير تعديال    دكتوراه الجراحة العامة  محمود ماهر عبد النبي الرهاوي  /طة 2
ن استئصـال سـرطا ده خـارج الجسـم عنـلفي بـالقولون داخـل الجسـم مقابـل توصـيدراسة مقارنة بـين توصـيل اللفـائ موضوع الرسالة :

 . الحصول على بعثة إشراف مشتركاأليمن عن طريق المنظار الجراحي ... القولون 
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 تعديال جوهريا ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية شيماء فالح عبد العزيز القاضي  /طة 3
زولـة مـن يدات المعلألمينوجليكوسـ يـة والجينيـة لبكتيريـا اإليشيرشـيا القولونيـة المقاومـةدراسـة الخصـائص الظاهر  موضوع الرسةالة :

 . السادة المشرفين على الرسالة... بناءا على طلب  مستشفيات جامعة المنوفية
 537/5/1/2018الموضوع رقم 

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . رمضان محمد أحمد الجمل /بيبلطل األشعة التشخيفيةفي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 538/5/1/2018الموضوع رقم 

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 طفي حماد .الشيماء إبراهيم مف /بيبةللطفي السمعيات 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 539/5/1/2018الموضوع رقم 

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 أحمد سعيد فهيم منفور . /بيبللطفي جراحة المخ واألعفاب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 540/5/1/2018الموضوع رقم 

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 وليد كمال عبد الواحد سمري . /بيبللطفي جراحة القلب والفدر 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة افقةالمو 
 541/5/1/2018الموضوع رقم 

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . محمود محسبمروة محمد  /بيبةللطفي طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 542/5/1/2018موضوع رقم ال

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . عالم سيد أحمد شحاته جامع /بيبللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

 

 

 543/5/1/2018الموضوع رقم 

كتوراه الةد منح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 نهي عبد هللا السيد عفيفي . /بيبةللطفي التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 544/5/1/1820الموضوع رقم 
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 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.75ر06 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير نورا محمد فالح الدين الشرقاوي  /ةبيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 عة... ويرفع للجام الموافقة
 545/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.69ر94 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير انجي نجيب فليب يوسص /بيبةللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 546/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.72ر64 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير جهاد سمير إبراهيم عبده /بيبللط الماجستير في جراحة العظام

 : رـراـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 547/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.67ر34 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير كريمة السيد عبد الحميد دسوقي /بيبةللط الماجستير في التوليد وأمراض النساء

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 548/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.78ر42 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير د طاحون رانيا أحمد السي /بيبةللط الماجستير في التوليد وأمراض النساء

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 549/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 ســبة مئويــةون جيدجةةدا عــام بتقــدير حنةةان عبةةد المةةنعم إبةةراهيم عبةةد هللا /بيبــةللط اسةةليةالماجسةةتير فةةي األمةةراض الجلديةةة والتن

 %.79ر81
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 550/5/1/2018الموضوع رقم 

  درجة منحو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 

 %.65ر89 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أحمد محمد عبده محمد شاهين /بيبللط الماجستير في التخدير والعناية المركزة
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 551/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو لتقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة الموافقةةة علةةى اعتمةةاد ا ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.88ر91 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير نهي محمد عبد العزيز حسن /بيبةللط التشريح واألجنةالماجستير في 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 552/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو موافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة ال ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.90ر83 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير نسمة محمود عبد الكريم عفيفي /بيبةللط الماجستير في التشريح واألجنة
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 553/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنلعليةةا وال حةةوث مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات ا
 %.81ر97 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ه ه جابر محمود أبو شعيشع /بيبةللط الماجستير في ال اثولوجي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 554/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنلكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث مةةذكرة أ.د/ وكيةةل ا
 %.86ر80 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير علياء أبو المجد مفيلحي /بيبةللط الماجستير في ال اثولوجي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 555/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث مةةذكر 
 %.79ر34 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير داليا محسن محمد عبده /بيبةللط الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 556/5/1/2018لموضوع رقم ا

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 ســبة مئويــةون جيدجةةدا عــام بتقــدير حنةةان عبةةد المةةنعم إبةةراهيم عبةةد هللا /بيبــةللط الماجسةةتير فةةي األمةةراض الجلديةةة والتناسةةلية

 %.79ر81
 : ـرارـلقــا

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 557/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.77ر61 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير نشوي محمد فرج محمد /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

 

 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 558/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.81ر28 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير رضوي محمد عبد الحكيم زينة /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 559/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.76ر43 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير لحايسأحمد عبد الحكم على ا /بيبللط الماجستير في طب األطفال

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 560/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.75ر78 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ة أحمد محمد إسماعيلنهل /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 561/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.66ر63 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير محمود عبد العال محمود /بيبللط لب واألوعية الدمويةالماجستير في أمراض الق

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 562/5/1/2018الموضوع رقم 

 ح درجةةةمةةنو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.75ر22 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير أحمد جمال السيد الراعي /بيبللط الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 563/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  الموافقةةة علةةى اعتمةةاد ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.80ر10 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير على الغريب محمد رشيد /بيبللط الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 564/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنوث مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةة
 ةونســبة مئويــ جيةةد// عــام بتقــدير فاطمةةة محمةةد علةةى فةةتح ال ةةاب /ةبيبــللط الماجسةةتير فةةي أمةةراض القلةةب واألوعيةةة الدمويةةة

 %.70ر44
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 565/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنوكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث مةةذكرة أ.د/ 
 ئويــةونســبة م جيةةد// عــام بتقــدير ه ةةه علةةى زكةةي عبةةد الجةةواد سةةالم /بيبـةللط الماجسةةتير فةةي األمةةراض العفةةبية والطةةب النفسةةي

 %.73ر19
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 566/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 ونســـبة مئويـــة جةةةداجيد عـــام بتقـــدير محمةةةد فريةةةد حلمةةةي حسةةةن المنفةةةوري  /بيـــبللط ال اطنةةةة العامةةةةالماجسةةةتير فةةةي أمةةةراض 

 %.75ر44
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 567/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.72ر89 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير حسين محمد حسين خليص /بيبللط الماجستير في أمراض ال اطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 568/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.69ر17 ونسبة مئويةجيد//  عام ديربتق دينا عبد ال اسط المرسي شكر /ةبيبللط الماجستير في أمراض ال اطنة العامة

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 569/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.70ر77 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير عفر محمد عبد الرسولرفيدة ج /بيبةللط الماجستير في األشعة التشخيفية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 570/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.67ر83 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير فاطمة محمد محمد عبد المقفور /بيبةللط ا اإلكلينيكيةالماجستير في ال اثولوجي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 571/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.72ر5 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير نسمة حمدي حسن بركة /بيبةللط الماجستير في طب وجراحة العين

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

 

 572/5/1/2018الموضوع رقم 

ــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث   مةةنح درجةةةو ديةةة والجماعيةةة الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفر  ـ

 %.71ر28 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير جهاد محمد سامي العريني /بيبةللط الماجستير في طب وجراحة العين
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 573/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو تمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة الموافقةةة علةةى اع ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 %.80ر94 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير شيماء محمد يسن حماد /بيبةللطالماجستير في الكيمياء الحيوية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 574/5/1/2018الموضوع رقم 

 مةةنح درجةةةو الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  نـــ بشــأمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 ويـةونسـبة مئ جيدجةدا عـام بتقـدير أحمةد فةالح عبةد الحميةد عيسةوي  /بيـبللط الماجستير فةي أمةراض القلةب واألوعيةة الدمويةة

 %.76ر90
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 575/5/1/2018الموضوع رقم 

 /ةبيبـللططفةال الموافقةة علةى مةنح دبلةوم الدراسةات العليةا فةي طةب األــ بشـأن لكلية للدراسةات العليةا وال حةوث مذكرة أ.د/ وكيل ا
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )فاطمة ممدوح مهدي الفقي 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 576/5/1/2018الموضوع رقم 

 /ةبيبـللططفةال الموافقةة علةى مةنح دبلةوم الدراسةات العليةا فةي طةب األــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسةات العليةا وال حةوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )إيمان محمد عبد الرؤوف شعالن 

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 577/5/1/2018لموضوع رقم ا

امةة ال اطنةة الع الموافقةة علةى مةنح دبلةوم الدراسةات العليةا فةي أمةراضــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .ة ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلي8وذلك طبقا لنص المادة )السيد هنداوي عبد الغفار هنداوي  /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 578/5/1/2018الموضوع رقم 

ــ بشــأن مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث  اض الجلديةةة الموافقةةة علةةى مةةنح دبلةةوم الدراسةةات العليةةا فةةي األمةةر ـ
 .لعليا بالكلية الداخلية للدراسات ا ( من الالئحة8وذلك طبقا لنص المادة ) ه ه عبد الوهاب عبد هللا السيد /بيبةللطوالتناسلية 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

 

 

 579/5/1/2018الموضوع رقم 

 /بيـبطللحةة العامةة الموافقة على منح دبلةوم الدراسةات العليةا فةي الجراـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8ا لنص المادة )وذلك طبقتامر محمود الفاوي إبراهيم 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 580/5/1/2018الموضوع رقم 

 /بيـبطللحةة العامةة الموافقة على منح دبلةوم الدراسةات العليةا فةي الجراـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )هيم فتحي بلح أسامة إبرا

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 581/5/1/2018الموضوع رقم 

 جةةةمةةنح در و الموافقةةة علةةى اعتمةةاد التقةةارير الفرديةةة والجماعيةةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 ويـةونسـبة مئ جيدجةدا عـام بتقـدير أحمةد فةالح عبةد الحميةد عيسةوي  /بيـبللط الماجستير فةي أمةراض القلةب واألوعيةة الدمويةة

 %.76ر90
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 582/5/1/2018الموضوع رقم 

 /يـببللطالعظةام  لةوم الدراسةات العليةا فةي جراحةةالموافقةة علةى مةنح دبـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )وليد جالل عبد الحميد الشناوي 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 583/5/1/2018الموضوع رقم 

 /بيـبطللحةة العامةة الموافقة على منح دبلةوم الدراسةات العليةا فةي الجرابشأن  ـمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة )محمد أحمد أمين محمد 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 458/5/1/2018الموضوع رقم 

( رســالة 60لعــدد )الموافقةةة علةةى تشةةكيل لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة  ـــ بشــأنت العليةةا وال حةةوث مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةا
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 : ـرارـالقــ
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 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر  اوذل   عد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 ال اثولوجيادكتوراه    أميرة محروس عبد المجيد لطيص ة ط/1

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل
 ـــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يادـ أ.د/ هيام عبد السميع ع

 امعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب ج   مشيرة محمد عبد الواحدـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نعيمة عبد المنعم مرعيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةدكتوراه   ريم أحمد عبد العزيز حسن ة ط/2

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم   ـ أ.د/ مصطفي أحمد محمود همام

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب
 عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ مي حسين السماحي

 دكتوراه الفحة العامة وطب المجتمع   غدير ماهر محمد الشيخ ة ط/3
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب والمجتمع   ـ أ.د/ أميمه أبو الفتح محروس
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أستاذ بقسم الصحـــــــــــــــــــــــــــــة العامة وطب والمجتمع   فتاح بدرـ أ.د/ صفاء عبد ال

 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم الصحة العامة وطب والمجتمع   ـ أ.د/ صافي ناز السعيد شلبي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب والمجتمع   دسوقي البهنسيـ أ.د/ ربيع ال

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة القلب والفدر   هشام حسن محمد حسن ة ط/4

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدرأستاذ بقسم جراحة القلـــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
 بكلية الطب جامعة عين شمس أستاذ بقسم جراحة القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر   ـ أ.د/ جمال سامي سيد محمد

 بكلية الطب جامعة اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم جراحة القلـــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر   و القاسمـ أ.د/ أحمد صالح أب
 دكتوراه جراحة القلب والفدر   أحمد طلعت أحمد رمضان ة ط/5

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدرأستاذ بقسم جراحة القلـــــــــ   ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
 بكلية الطب جامعة عين شمس أستاذ بقسم جراحة القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر   ـ أ.د/ جمال سامي سيد محمد

 بكلية الطب جامعة القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أستاذ بقسم جراحة القلـــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر   لبع أنور بلبعـ أ.د/ يحيي ب
 دكتوراه جراحة العظام   عماد عيد العجرودي ة ط/6

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ ورئيس  قسم جراحــ    ـ أ.د/ السيد مرسي زكي

 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــا أستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   ـ أ.د/ مصطفي أحمد أيوب
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ـ أ.د/ أحمد البدوي شاهين

 معة اإلسكندريةقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جاأستاذ ب   ـ أ.د/ طارق على الخضراوي 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 جراحة العامةالدكتوراه    محمد حلمي أحمد شلبي ة ط/7
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  اللجنة :
 المنوفيــــــة جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعةالأستاذ بقسم    د على فرغليـ أ.د/ عواطف السي

 ـــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 طب جامعة األزهـــــــــــرجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الالأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أحمد محمد درغام

 دكتوراه جراحة القلب والفدر  أحمد محمد فكري عبد الرحمن ة ط/8
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أستاذ بقسم جراحة القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر   ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
 رةــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة القاه أستاذ بقسم جراحة القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر   ـ أ.د/ محمد مجدي جمعة

 الطب جامعة القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية  أستاذ بقسم جراحة القلـــــــــــــــــــــــــــــــــب والصدر    وليد جمال أبو سنةـ أ.د/ 
 جراحة العامةالماجستير    محمود أحمد فؤاد هاشم ة ط/9

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم   ـ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص

 جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةالأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ طارق محي السيد راجح
 ة المنوفيــــــةجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعلاأستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد ليثي أحمد بدر

 طنطــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     محمد فتحي متوليـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 جراحة العامةالماجستير    أحمد محمد عبد الستار ة ط/10
  اللجنة :
 ة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 

 جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةالأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ تامر على سلطان
 اإلسكندريةـــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة ـــــجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    أ.د/ حبشي عبد الباسط حمادي ـ

 جراحة العامةالماجستير   حازم أحمد فديق االشعل ة ط/11
  اللجنة :

 ة المنوفيــــــةجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعالأستاذ بقسم    عظيم السيسيـ أ.د/ عالء عبد ال
 ـــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ أشرف أنس زيتون 

 ة المنوفيــــــةجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعالأستاذ بقسم    على جمال الدين العرينيـ أ.د/ 
 ة بنهـــــــــــــــــــــــاجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعالأستاذ بقسم    ي سالمـ أ.د/ عاطف عبد الضن

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 احة العامةماجستير الجر   محمد أحمد فبري دردير ة ط/12

  اللجنة :
 ــــةــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ التجميل والحروق جراحـــة سم قورئيس أستاذ    طارق عبد الحميد كشكـ أ.د/ 

 ـــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ مساعد قسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــ   ـ   د/ محمد صبري عمار
 ية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكل   ـ أ.د/ عواطف السيد على فرغلي

 ورئيس قسم جراحـــة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة قناة السويس أستاذ    ـ أ.د/ أسامة عنتر
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة  طارق أحمد حسن شلبية ة ط/13
  اللجنة :
 لية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةروق بكــــــــــــــــــــــــــــقسم جراحـــة التجميل والحبأستاذ     محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
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 ية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكل   ـ أ.د/ حسام عبد القادر الفل
 ـــةأستاذ مساعد قسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــ    جحطارق محي راـ   د/ 
 ـــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم جراحـــة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة    نادر جمعه المليجيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  سامح محمد على مشالي ة ط/14

  اللجنة :
 نوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة الم العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحـــة الأستاذ بقسم    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 ـــةأستاذ مساعد قسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــ   محرم عبد السميع محمدـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعامـــجراحـــة القسم بأستاذ    حمدي عبد الهادي محمدـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   سمر شبل على سلطان ة ط/15

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم طــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ــــــــــــــــةـــــــــــــــأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد محمد عبد الرازق 
 الماجستير طب األطف  ه ه محمد مفطفي مفطفي ة ط/16

  اللجنة :
 ـــــــةأستاذ ورئيس قسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ــــــــةجامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب بقسم طــــــــــــــــــــــــــــــــــــمساعد أستاذ    ـ   د/ داليا منير الالهوني

 ــــــــاــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــ    هبه سعيد المهديـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   نشوي فابر أبو سكينة ة ط/17

  اللجنة :
 ـــــــةأستاذ ورئيس قسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 ـــــــــــــــــــــــــــةذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــأستا    سهام محمد رجبـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال    محمد رمضان الشنشوري ـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  محمد سعيد محمود أحمد ة ط/18

  اللجنة :
 ة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلي   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــ   يسوي نبيل مصطفي العـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   والء فالح أحمد غالب ة ط/19

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــقسم طـــــــبتاذ أس   الشافعيمحمد  علىـ أ.د/ 
 كلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال ب    غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعة    محمود طاهر الموجيـ أ.د/ 
 المناطق الحارةماجستير طب   إيناس فرج عبد الموجود المزين ة ط/20

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ عاطف أبو السعود على

 ــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتـــــــــــــــــــــــــــــوطنــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــ    لحـ أ.د/ أيمن محمد اللح
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 ــــــــــــــــوانــــــــــــــــبقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة حلمساعد أستاذ    د/ محمد محمود القصاص  ـ 
 أمراض القلب واألوعيةماجستير    أيمن منير محمد السيد ة ط/21

  اللجنة :
 ةأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أشرف رضا

 أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية بكليـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة   د/ غادة محمود سلطن   ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــابنهـــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة     هشام رشيد هشلهـ أ.د/ 

 

 

 

 النساءأمراض التوليد و ماجستير   أحمد حمدي إسماعيل عيش ة ط/22
  اللجنة :

 ــــــــةبكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم    ـ أ.د/ ناصر كمال عبد العال
 بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم    ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة

 ــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكليـــــــــــــــــ التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم    ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح
 بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم     ـ أ.د/ عصمت أبو زيد

 صوت واحد( نيالثا،  األول)علي أن يكون 
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير    شيماء سمير السمسار ة ط/23

  اللجنة :
 ــــــــــةيــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف    ـ أ.د/ محمد أحمد شعبان

 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ  ـ   د/ عالء الدين عبد السالم داوود
 ــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــ   أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــةجامعة المنوفيـــــــــــــــ بمعهد الكبد القومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأستاذ بقسم الباطنة العامــة    جمال عبد الخالق بدرةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير   عبد العزيز مسعد محمود ة ط/24

  اللجنة :
 ـــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ إيهاب أحمد عبد العاطي

 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ السيد إبراهيم الشايب
 سم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بق   ـ   د/ أشرف غريب ضلع
 ــــــةلمنوفيــــــــــــــجامعة ابمعهد الكبد القومـــي ـــــــــــة ـــــــأستاذ مساعد بقسم الباطنة العام    ـ   د/ إيمان عبد السميع

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير   فا حة عبد المرضي على سيص ة ط/25

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 يــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف   ـ أ.د/ حسن أحمد عبد الهادي
 ـــــــــــــــاتاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــأس   ـ   د/ فاطمة على الشباسي

 ال اطنة العامةأمراض ماجستير   أحمد السيد عطية الشندالتي ة ط/26
  اللجنة :

 لباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم ا   ـ   د/ أشرف غريب ضلع
 ــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــ  ـ   د/ عالء الدين عبد السالم داوود
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 بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    خالد عبد المجيد جميلـ   د/ 
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير   محمود أمين إبراهيم فقر ة ط/27

  اللجنة :
 يــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف   قورة محمود عبد العزيزـ أ.د/ 

 ـة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ أحمد راغب توفيق
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ   عمارة محمدـ   د/ محمود 

 اــــــــــــــــــــــــــــــبنهة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطن أستاذ بقسم    د/ أشرف طلعتأ. ـ
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ال اطنة العامةأمراض ماجستير    محمود محمد رضا إمام ة ط/28
  اللجنة :

 يــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف   ـ أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــ   ـ   د/ محمود محمد عمارة
 ـــــــــــــــــــــــــــةيـــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 يـــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة الزقاز     ـ أ.د/ محمد حسن على

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير    ختار رمضان شفيقم ة ط/29

  اللجنة :
 يــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف    ـ أ.د/ محمد أحمد شعبان

 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ   المحسن شهاب ـ   د/ وليد عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــ   إيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــقالزقازيـــــــــــجامعة  بكلية الطبـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـ  فريد فوزي محمد عبد الحافظـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    نيرة فتحي أمين خليل ة ط/30

  اللجنة :
 ــــــــةبكليــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد أحمد باشا

 بكليــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ ورئيس بقسم    ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 ـــــــــــابكليــــــــــــــــــــة الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم   ـ أ.د/ السيد شعبان هويدي

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   وليد أسامة محمد عبد الحيم ة ط/31
  اللجنة :
 بكليــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم   عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 
 ـــةــــــــــــــــــــــــــــــــبكليــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم   جابر محمد عبد الواحدـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــبنهــــــــبكليــــــــــــــــــــة الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم   أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 
 ماجستير عالج األورام والطب النووي   رضوي محمد بيومي شلبي ة ط/32

  اللجنة :
عالج األورام والطب النووي بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم   ـ أ.د/ نبيل أحمد لطفي مبارك

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة
عالج األورام والطب النووي بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم   توح شحاتهـ أ.د/ محمد أبو الف

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة
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 عالج األورام والطب النووي بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنصــــــــــــــــــــــــــــورة أستاذ بقسم    ة السيد عالمدـ أ.د/ ماج
 األشعة التشخيفيةماجستير   عزت عالء الدين على عابدين ة ط/33

  اللجنة :
 ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم    ـ أ.د/ عادل محمد الوكيل
 ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم   سوقيـ أ.د/ بسمة عبد المنعم د

 ــــــة الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ رانيا عصام الدين يوسف
 ماجستير األشعة التشخيفية  عال طاهر إسماعيل عالم ة ط/34

  اللجنة :
 ة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامع أستاذ بقسم   ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي

 ــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكليــــــــــ ةـــــاألشعة التشخيصي بقسم مساعد أستاذ   ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا
 طنطـــــــــــــــــاـــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة ـــــــــــــــــــاألشعة التشخيصي بقسممساعد أستاذ     محمد أحمد يوسفد/   ـ 

 ماجستير األشعة التشخيفية  شريص محسن إبراهيم يوسص  ة ط/35
  اللجنة :

 امعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب ج أستاذ بقسم   ـ أ.د/ زينب عبد العزيز على
 ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي

 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة  قسمأستاذ ب  حسام الدين منصور عبد الرحمند/ أ. ـ
 ماجستير األشعة التشخيفية  علياء أحمد عبد الفتاح الزاملي ة ط/36

  اللجنة :
 خيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التش أستاذ بقسم   ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي

 األشعة التشخيصيـــــة بكليــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم   ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا
 طنطـــــــــــــــــااألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة  أستاذ مساعد بقسم    د/ محمد أحمد يوسف   ـ

 ماجستير األشعة التشخيفية  أحمد عبد الستار عبد المعبود ة ط/37
  اللجنة :

 عة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةاألش أستاذ بقسم   ـ أ.د/ السيد المكاوي السيد
 فيــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامعة المنو  أستاذ بقسم   ـ أ.د/ زينب عبد العزيز على

 ة المنصورةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــة الطب جامع أستاذ بقسم    طالل أحمد عامرد/ أ. ـ
 األمراض الفدرية والتدرن ماجستير    عمرو أحمد جبر الشيخ ة ط/38
  نة :اللج

 بكليـــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ بقسم    ـ أ.د/ أحمد عامر خميس
 فيــــــــــــــــــــــــــــــةبكليـــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنو  األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ بقسم   رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
 ـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــطنطبكليـــــــــــــــــــــــة الطب جامعة  األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ بقسم    هدي مختار بحرـ أ.د/ 
 األمراض الفدرية والتدرن ماجستير   محمد عبد الهادي محمد  ة ط/39

  اللجنة :
 بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ مساعد بقسم    نا حلمي الهلباوي ـ د/ ر 

 بكليــــــة الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــا األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ مساعد بقسم    ـ د/ محمد حسين كامل
 بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ مساعد بقسم   ـ د/ محمد عبد الستار أغا

 األمراض الفدرية والتدرن ماجستير   مفطفي ماجد عبد هللا األحمدي ة ط/40
  اللجنة :
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 ة المنوفيـــــــــــــــةبكليــــــة الطب جامع األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ مساعد بقسم    ـ د/ رنا حلمي الهلباوي 
 بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــة األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ مساعد بقسم   محمود موسي الحبشيـ د/ 
 القاهــــــــــــــــــــرةبكليــــــة الطب جامعة  األمراض الصدرية والتدرن  أستاذ مساعد بقسم    صباح أحمد محمدـ د/ 
 ماجستير طب األسرة   هالة حسام عطية على ة ط/41

  اللجنة :
 معة المنوفيـــــــــــــــةطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جا أستاذ بقسم   ـ أ.د/ تضريد محمد فرحات

 طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم   محمد المصيلحيـ أ.د/ هالة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالصحة العامة وطب المجتمع بكليــــــة الطب جامعة طنطــــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ إبراهيم على فهمي كباش

 

 

 

 طب األسرة دكتوراه  ياسمين حسيني حسن حسين ة ط/42
  اللجنة :

 طب جامعة المنوفيـــــــــــــــةطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليــــــة ال أستاذ بقسم   ـ أ.د/ تضريد محمد فرحات
 طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم   ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ بقسم الجراحـــــ   ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 قــــــــــــــــــــــــــــــــالزقاريالصحة العامة وطب المجتمع بكليــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم    محمد عادل فودةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير التخاطب   ه ه محمد معوض ة ط/43

  اللجنة :
 رة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــةــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنج أستاذ ورئيس قسم   بحيري  سالونيـ أ.د/ عصام عبد 

 جامعة عين شمسذ أمراض التخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بكليــــــة الطب أستا   ـ أ.د/ محمد على سعد بركة
 ـــــــــــــــــــــب  بكليــــــة الطب جامعة الزقازيــــــــــــــقأستاذ أمراض التخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أمل سعيد عبد العليم

 ماجستير السمعيات   هاني عبده أبو اليزيد ة ط/44
  اللجنة :

 ـــــةاألنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــ أستاذ ورئيس قسم   بحيري  سـ أ.د/ عصام عبد الوني
 ــــةـــــــــطب المنوفيـــــــــــبـرة ـاألنف واألذن والحنج أستاذ ورئيس وحدة السمعيات بقسم   ـ أ.د/ حسام سني البهاء طلعت

 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةبكليــــــة الطب جامعة   اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسمعيأستاذ    ـ أ.د/ محمد مصطفي عبد التواب
 ماجستير السمعيات   مي محمد فالح ة ط/45

  اللجنة :
 ــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــةاألنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/عبد اللطيف إبراهيم الرشيدي
 األنف واألذن والحنجــرة بطب المنوفيــــــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس وحدة السمعيات بقسم   ـ أ.د/ حسام سني البهاء طلعت

 قناة السويــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــات  بكليــــــة الطب جامعة أستاذ السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ عالء أبو سته
 ماجستير التخاطب   شيماء نبيل زكي ة ط/46

  اللجنة :
 عة المنوفيـــــــــــــــةاألنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جام أستاذ ورئيس قسم   بحيري  سـ أ.د/ عصام عبد الوني

 القاهـــــــــــــــــــــرةلطب جامعة أستاذ أمراض التخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بكليــــــة ا   ـ أ.د/ حسام محمد الدسوقي
 اــــــــــــــــــــــــطنطالتخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بكليــــــة الطب جامعة أستاذ أمراض    محمد السيد درويشـ أ.د/ 
 ماجستير التخاطب   مروة جمال عبد الحميد ة ط/47
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  اللجنة :
 ألنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــةا أستاذ ورئيس قسم   بحيري  سـ أ.د/ عصام عبد الوني

 ــــــــــــــــــــرةلطب جامعة القاهـأستاذ أمراض التخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بكليــــــة ا   ـ أ.د/ حسام محمد الدسوقي
 لطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــاأستاذ أمراض التخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بكليــــــة ا   ـ أ.د/ محمد السيد درويش

 اتماجستير السمعي   منار ماهر سعد رضوان ة ط/48
  اللجنة :

 األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــة أستاذ بقسم   ـ أ.د/عبد اللطيف إبراهيم الرشيدي
 ــرة بطب المنوفيــــــــــــــــــــــــةاألنف واألذن والحنج أستاذ ورئيس وحدة السمعيات بقسم   ـ أ.د/ حسام سني البهاء طلعت

 معة قناة السويــــــــــــــــــــــــــــسأستاذ السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بكليــــــة الطب جا    ـ أ.د/ عالء أبو سته
 

 

 

 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي  راهيم أبو ديبمحمد فهمي إب ة ط/49
  اللجنة :

 األمراض العصبية والنفسيــة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم   ـ أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
 ةالطب جامعة المنوفيــــــــــيــة بكليــــــة األمراض العصبية والنفس قسمب مساعدأستاذ    عفاف زين العابدين رجبد/   ـ 

 األمراض العصبية والنفسيــة بكليــــــة الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم   ـ أ.د/ إيهاب سيد رمضان
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمود نبيل زكي غنيم ة ط/50

  اللجنة :
 التخدير والعناية المركـــــــــــــزة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم    د/ ياسر إبراهيم فتحي   ـ

 التخدير والعناية المركـــــــــــــزة بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ نجوي محمد ضحا
 التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة بكليــــــة الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم   .د/ وسام فريد عبد العزيزـ أ
 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   ه ه هللا مفطفي محمد  ة ط/51

  اللجنة :
 بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي أستاذ بقسم   ـ أ.د/ جيهان كمال السعيد
 لمنوفيــــــــــــــةبكليــــــة الطب جامعة ا ةـــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي أستاذ مساعد بقسم   ـ   د/ داليا حسني أبو العال
 بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي أستاذ بقسم    ـ أ.د/ سهام أحمد خضير

 الزقازيـــــــــــــقبكليــــــة الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي أستاذ بقسم   ـ أ.د/ ميرفت بهجت عبد العزيز
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 طب وجراحة العينماجستير   محمود أحمد محمد عبد الحافظ  ة ط/52
  اللجنة :

 العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة طب وجراحة أستاذ ورئيس قسم   ـ أ.د/ هدي محمد كامل السبكي
 ــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العي أستاذ مساعد قسم   ـ   د/ سامح محمد الجرهري 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة  قسمبأستاذ   بو العنينأ مصطفي عبد اللطيفـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    ه ه أمين رضوان ة ط/53

  اللجنة :
 احة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب وجر  أستاذ بقسم   ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار

 ــــةطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــ أستاذ مساعد قسم    ـ   د/ أمين فيصل اللقوة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهـــــــطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم   أشرف عبد الحميد الشايبـ أ.د/ 
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 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد عثمان على شلبي  ة ط/54
  اللجنة :

 ةطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ أستاذ بقسم    د/ صابر حامد السيدـ أ.
 بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أستاذ مساعد قسم   ـ   د/ فريد محمد وجدي فريد

 ــــــــــــةــــــــــــــــــاإلسكندريطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم   ـ أ.د/ نادر حسين لطفي بيومي
 عينماجستير طب وجراحة ال   أحمد طارق أبو  كر يسن ة ط/55

  اللجنة :
 ةطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ أستاذ بقسم    ـ أ.د/ صابر حامد السيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار
 ــــــــــاـــطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ أشرف عبد الحميد الشايب

 

 ماجستير طب وجراحة العين  أسماء مجاهد محمود شلبي  ة ط/56
  اللجنة :

 ةطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ أستاذ بقسم    ـ أ.د/ صابر حامد السيد
 طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد قسم    حمد خيري ـ   د/ هاني أ

 ــســـــــــــــــــــــــمـــعين شطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم   عبد الرحمن جابر سالمانـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  محمد حامد محمد نفر  ة ط/57

  اللجنة :
 جراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظام بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ أيمن محمد عبيد

 جراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظام بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم   مس الدينـ   د/ أحمد فؤاد ش
 بني سويـفـة الطب جامعة جراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظام بكليـــــ أستاذ مساعد بقسم   ناصف محمد ناصفـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام   نسرين كمال محمد عبد هللا ة ط/58

  اللجنة :
 جراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظام بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ أيمن محمد عبيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــظام بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم    حمد موافيهشام مد/ أ. ـ
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــظام بكليــــــة الطب جامعة جراحة العـــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ مساعد بقسم    عمرو سالم الجزارد/   ـ 

 ال اطنة العامةأمراض ماجستير   محمود فتحي ذكى أبو السعود ة ط/59
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 ــــــــــــــــــةيــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوف   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 ــــــــــــــقـــــــــــــــالزقازيأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــة الطب جامعة    ـ أ.د/ أيمن فتحي عبد العليم

 ماجستير طب وجراحة العين   رامي نبيل أحمد سري الدين ة ط/60
  اللجنة :
 طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد قسم   خالد الضنيمي سيد أحمدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــةطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة  أستاذ مساعد قسم    ـ   د/ أمين فيصل اللقوة
 ــــــــــــــــــــــرةــــــــــــــــــــــــــالقاهطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكليــــــة الطب جامعة  أستاذ بقسم   حامد الهباقـ أ.د/ أشرف 
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 طالبــةو ( طالــب 56) الموافقةةة علةةى تسةةجيل موضةةوع الرسةةالة لعةةدد ـــ بشــأنوال حةةوث مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتورا  لهم على النحو التالي 
 جراحة التجميل والحروق دكتوراه    أسماء محمد عبد الخالق المحراثط/ ةةة 1

 :  الرسالة موضوع
 اآلثار المترتبة على شفط الدهون بكمية كبيرة على وزن الجسم

 المشرفون : 
 ةجامعة المنوفيبكلية الطب ـروق جراحة التجميل والح قسمورئيس اذأست     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــروق جراحة التجميل والح قسممدرس ب    أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسمزميل ب    أحمد فرجاني صابرـ   د/ 

 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق     أحمد سيد زكريا السيدط/ ةةة 2

 :  الرسالة موضوع
 مجسم ثالثي األبعاد في عمليات إصالح األذناألذن عن طريق طباعة  تشكيل هيكل صوان

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسماذ بأست     فؤاد محمد غريبـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفية الطب بكليجراحة التجميل والحــــــــروق  قسممدرس ب    مدحت سامي على حسنـ   د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسمب مدرس    عبد العزيز تعلبأحمد ـ   د/ 

 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة    وائل محمد محمد علىط/ ةةة 3
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي اإلستصفاء الدموي المزمن بمحافظة كفر الشيخ تقييم نقص التضذية بالطاقة والبروتين
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــة قسمب أستاذ مساعد     أحمد راغب توفيقـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــة قسمب أستاذ مساعد    محمود محمد عمارةـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب لعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة ا قسممدرس ب    خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 

 دكتوراه أمراض ال اطنة العامة   والء متولي عبد المجيد الغريانيط/ ةةة 4
 :  الرسالة موضوع
 بالضيناألوعية الدموية في مرضي تكسير الصفائح الدموية األولي عن ال إصابةدالالت 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 اإلسكندريـةجامعة بكلية الطب ـــــــــــــــــــــة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست     عايدة على نظيرـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الحيويــــــــــــــــةالكيمياء  قسمأستاذ مساعد ب    أشرف عبد الرءوف داودـ   د/ 
 استشاري أمراض الدم والمناعة بمستشفي المعادي العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     عصام على عبد المحسنـ   د/ 

 دكتوراه جراحة العظام   أحمد عبد العظيم سعد أبو سالمط/ ةةة 5
 :  الرسالة عموضو 
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 استخدام طريقة دان المعدلة لعالج االنزالق المزمن لرأس عظمة الفخذ .
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ بأست    هشام محمد الموافيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست    س الدينأحمد فؤاد شمـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب     أسامة جمال أحمدـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب    مي عبد الهادي صقرساـ   د/ 

 دكتوراه جراحة العظام   مفطفي محمد كامل مسرجةط/ ةةة 6
 :  الرسالة موضوع
 عبر العظم واستخدام الخطاطيف  الخياطةحي : مقارنة بين لمفصل الكتف بالمنظار الجرا المدورةقطع الكفة  إصالح

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ بأست    بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  سمقاذ مساعد بأست     أيمن محمد عبيدـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست    عادل إبراهيم الصعيديـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب عظـــــــــــــــــــــــــام جراحة ال قسماذ مساعد بأست    عمرو صابر السيدـ   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العين    أحمد محمد جودة محمدط/ ةةة 7
 :  الرسالة موضوع

 اسيةة القيالتضيرات التي تحدث بالعين عقب إزالة الميا  البيضاء باستخدام الفمتوليزر مقارنة باستخدام الموجات فوق الصوتي
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ بأست   عبد الخالق إبراهيم السعدنيـ أ.د/ 
 ةــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــن  قسماذ مساعد بأست    حاتم محمد جاد مرعيـ   د/ 
 ةــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــن  قسماذ مساعد بأست    فريد فريد محمد وجديـ   د/ 

 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه    أسماء عثمان إبراهيم علىط/ ةةة 8
 :  الرسالة موضوع

ا الكبد يات البيضاء اآلدمية في مرضي سرطان خاليمستضدات الكر  المضادة و األجسامدراسة جينات المستقبالت القاتلة شبيهة 
 الكبدي الوبائي )سي( المصاحب لعدوي االلتهاب

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 
 ةـــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةـالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست    ن سنبلأحمد عبد الرحمـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    إيمان عبد الفتاح السيد بدرـ أ.د/ 
 ةـــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  قسممدرس ب     رسوزي فوزي جوهـ   د/ 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه    محمود زهني محمد عطيةط/ ةةة 9
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التنبوئية لألشعة المتعددة المقاطع للشرايين التاجية في مرضي السكري العديم األعراض 
 ن : المشرفو
 ةيـجامعة المنوفبكليةالطب  أمراض القلب واألوعية الدموية قسماذ بأست    عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 
 ةيــــالمنوفبكلية طب  أمراض القلب واألوعية الدموية قسماذ مساعد بأست     وليد عبد  إبراهيمـ   د/ 

 هيلدكتوراه الطب الطبيعي والتأ    أميرة طارق الشنوانيط/ ةةة 10
 :  الرسالة موضوع
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المبكر اللتهاب المفاصل الصدفي في مرضي صدفية  االكتشاففي  10أهمية الدراسات التصويرية وكيمومين سي أكس ـ سي 
 الجلد

 المشرفون : 
 ةـيجامعة المنوفبكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيــــــــــــــــــــــــــــل قسماذ بأست     سمر جابر سليمانـ أ.د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكليةالطب  الطب الطبيعي والتأهيل قسماذمساعد بأست    عالء عبد العزيز لبيبـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  طبيعي والتأهـــــــــــــــــــــــيلالطب ال قسممدرس ب    دينا سالم فتوح سليمانـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    وليد عبد الفتاح موسيـ   د/ 

 بجراحة المخ واألعفادكتوراه    محمد أحمد عبد اللطيص محمدط/ ةةة 11
 :  الرسالة موضوع

 النتائج الجراحية لحاالت أعوجاج العمود الفقري غير معلوم السبب في سن المراهقة 
 

 المشرفون : 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــــــــاب قسماذ بأست    هشام يسري أبو رحمةـ أ.د/ 
 اإلسكندريةجامعةبكليةالطب  المخ واألعصــابجراحة قسمورئيس اذأست     ياسر محمود البناـ أ.د/ 

 ةيـجامعةالمنوفبكليةالطب  ابجراحة المخ واألعص قسمبمساعد اذ أست    حسام عبد العظيم حبيبد/   ـ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــــاب قسممدرس ب     أحمد فتحي شيحةـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــــاب قسممدرس ب     حازم محمد نجمـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    فايد والء وجيه أحمدط/ ةةة 12
 :  الرسالة موضوع

 النيفي مرضي سرطان الجلد الضير مي 1دور البروتين المقاوم للفيروس المخاطي 
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست     رحاب منير سمكهـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    يارا محمود عبد الرازق ط/ ةةة 13
 :  الرسالة موضوع

 في مرض الصدفيه 1دور البروتين المقاوم للفيروس المخاطي 
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست     رحاب منير سمكهـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    حنان محمد محمودط/ ةةة 14
 :  الرسالة عموضو 

 هرمون الجرلين في مرض الصدفية
 المشرفون : 

 ةيــــــــــــــــــالمنوفبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسليـة قسماذ مساعد بأست    عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ ورئيس أست     نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   والء محمد حسن البرنيط/ ةةة 15
 :  الرسالة موضوع
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 الميثيلين األزرق : عالج ضوئي ديناميكي في عالج األنواع المختلفة من الثاليل
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  اسليـــــــــــــةاألمراض الجلدية والتن قسماذ بأست    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
 ةيــــــــــــــــــالمنوفبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسليـة قسماذ مساعد بأست    عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء محمد أحمد الفقيط/ ةةة 16
 :  الرسالة موضوع

 في سرطان الجلد غير الصبضي TROP2المناعي لـ  االظهار الكميائي
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــيــالمنوفبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسليـة قسماذ مساعد بأست    عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاــالباثولوجيـــــــــــــــــــــ قسممساعد اذ أست     هالة سعيد الربعيد/   ـ 
 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   منى طارق محمد الترجمانط/ ةةة 17
 :  الرسالة موضوع

 يا الشجيرية في البهاق قبل وبعد األشعة فوق البنفسجية ـــ ضيقة النطاقتقييم الخال
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 
 ةيــــــــــــــــــالمنوفبكلية طب  سليـةاألمراض الجلدية والتنا قسماذ مساعد بأست    عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ بأست     أسماء جابر عبد ـ أ.د/ 

 ة والتناسليةماجستير األمراض الجلدي   هشام حسن محمد حسنط/ ةةة 18
 :  الرسالة موضوع

 دور الكلوستيرين في مرضي الحزاز المسطح
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 ةيــــــــــــــــــالمنوفلية طب بك األمراض الجلدية والتناسليـة قسماذ مساعد بأست     عال أحمد بكري ـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    شيماء الشافعي سليمانـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ضحي محمد على النجارط/ ةةة 19
  : الرسالة موضوع
 في مرض الثعلبة 2ـــ ذات الصلة عامل  2عامل النوية دور 

 المشرفون : 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    إيمان عبد الفتاح سليطـ أ.د/ 
 ةيــــــــــــــــــالمنوف بكلية طب األمراض الجلدية والتناسليـة قسماذ مساعد بأست     عال أحمد بكري ـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هديل بدوي عبد الحكم  عطيفهط/ ةةة 20
 :  الرسالة موضوع

 : دليل بيولوجي جديد في مرضي الصدفية 1شبيه بروتين ــــ  3الكايتينيز ـــ 
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
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 ةـــــيــــالمنوفجامعة طب اللية بك األمراض الجلدية والتناسليـة قسمب مدرس     وفاء أحمد سحاتهـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   طصمحمد رجب محمد اللط/ ةةة 21
 :  الرسالة موضوع

 راسة دور الكيسبيبتين في تأخر البلوغ الوظيفي في األوالدد
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة قسماذ بأست    عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  ــــــــــــــــةالباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــ قسممدرس ب    بالل عبد المحسن منتصرـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مي أحمد عبد الحميد المليجيط/ ةةة 22
 :  الرسالة موضوع

 تأثير نوع الجنين على مستوي الهرمون الذكري لدي األم
 

 المشرفون : 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  التناسليـــــــــــــةاألمراض الجلدية و  قسماذ بأست    عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب     ثريا أحمد عمرـ   د/ 

 الطب الطبيعي والتأهيلماجستير   فاطمة الزهراء محمد محمد خطابط/ ةةة 22
 :  الرسالة موضوع

 رفقالعصب الزندي عند المعتالل خيص المبكر الالتشالعصبي في صيل لموجات الفوق صوتية ودراسات التو الدقة التشخيصية ل
 المشرفون : 

 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيل قسم ورئيساذأست     سمر جابر سليمانـ أ.د/ 
  ةيـجامعة المنوف طب بكلية الطب الطبيعي والتأهيل قسماذ مساعد بأست    بد العزيز لبيبعالء عـ   د/ 
  ةـــــــــــــــــــــــيـجامعة المنوف طبالبكلية  الطب الطبيعي والتأهيل قسمب مدرس     دينا سالم فتوحـ   د/ 
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــجامعة المنوف بكلية الطب األشعة التشخيصية قسممدرس ب     دينا ممدوح سراجـ   د/ 

 ماجستير الطب الطبيعي والتأهيل    أميرة عادل أحمد م ار ط/ ةةة 23
 :  الرسالة موضوع

 بنشاط المرض هتأثر سمك الضالف المشيمي في مرضى الروماتويد المفصلي وعالقت
 المشرفون : 

  ةيـجامعة المنوف بكلية طب أهيلالطب الطبيعي والت قسماذ مساعد بأست    عالء عبد العزيز لبيبد/ ـ 
  ةيــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية الطب الطب الطبيعي والتأهيل قسممدرس ب     إيمان علي عبد هللاـ د/ 
  ةـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية الطب وجراحة العينطب  قسممدرس ب     أسماء محمد أحمد ـ د/ 
 األسرةماجستير طب    الفتاح عبد المنعم عثمانعبد ط/ ةةة 24

 :  الرسالة موضوع
 يال في مستشفى حميات منوف محافظة المنوفية . مصروبائيات مرض البروس

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجامعة المنوفبكلية الطب  سرةطب األ قسماذ ورئيس أست    هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــجامعة المنوف بكلية الطب سرةطب األ قسممدرس ب    صفا حمدي القلش السيدـ   د/ 

 ةالحاالت الحرجماجستير طب    عماد م ار  عبد العاطي تركيط/ ةةة 25
 :  الرسالة موضوع
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ضى في المر  لتحسين النتائج) منشطات البالزمين الخلوي ( الوريدي مقابل العالج باالسبرين  األلتيبليز مقارنة فعالية وسالمة
 الذين يعانون من السكتة الدماغية التجلطية الحادة

 المشرفون : 
  ةيـجامعة المنوف بكلية طب المركزةالتخدير والعناية  قسماذ مساعد بأست     ياسر إبراهيم فتحيد/ ـ 
  اإلسكندريـــــــــــــــــةجامعة  بكلية طب النفسية والعصبية قسماذ مساعد بأست    عمرو محمد الفطاطري د/ ـ 
  ةــــــــــــيـــــــــــجامعة المنوف بكلية الطب التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب    نادية محيي الدين بهجتد/ ـ 

 جياروبيولو الميكماجستير    محمد علي الدهشانمها ط/ ةةة 26
 :  الرسالة موضوع

مضادات بتكوين البيوفيلم وأنماط المقاومة لل وعالقته ي بكتيريا االسينيتوباكترف CsgAو   Fim H دراسة عوامل االلتصاق 
  الحيوية

 المشرفون : 
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـجامعة المنوف بكلية طب الطبية االميكروبيولوجي قسماذ بأست     أحمد بكر محمودد/ أ.ـ  

  ةــــــــــــــــــــــــــــــيــــــجامعة المنوف بكلية طب الطبية الميكروبيولوجيا قسمب مدرس   شيماء عبد الستار العسكري ـ   د/ 
 جراحة العظامماجستير     تامر عيد نفر خضرط/ ةةة 27

 :  الرسالة موضوع
 تثبيت كسور مشطيات اليد غير المستقرة بواسطة أسالك معدنية

 المشرفون : 
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب جراحة العظام قسماذ بأست    بهاء الدين محمد السروي د/ أ. ـ 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب جراحة العظام قسممدرس ب     بدوي عماد بدوي ـ   د/ 
 ماجستير طب الطوارئ     سماح سعد إبراهيم ط/ ةةة 28

 :  الرسالة موضوع
 بقسم الطوارئ مستشفي جامعة المنوفية  اباتاإلصوالمخبرية لتقييم حاالت الوفيات لمرضي  ةاإلكلينيكيالمقاييس 

 المشرفون : 
  ةيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةامجراحة العال قسماذ بأست     مجدي أحمد لولحد/ ـ أ.
  ةــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةماجراحة العال قسمبمساعد اذ أست     أحمد محمد فوزي د/   ـ
  ةيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةامالع الباطنة قسمب مدرس    عالء عفت عبد الحميدد/  ـ 

 ماجستير طب الطوارئ   محمود طارق عبد الحليم طوالنط/ ةةة 29
 :  الرسالة موضوع

عية باألو  دراسة العالقة ما بين قطر ومعامل األنكماش للورية األجوف السفلي والضضط الوريدي المركزي في تقدير حجم السوائل
 الدموية في المرضي ذوي ضضط الدم المنخفض

 المشرفون :
  ة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب جراحة العامةال قسماذ مساعد بأست    محرم عبد السميع محمد الشهيدــ د/  
 ة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ة العامةــــــــــــــــــــــــــــــجراحال قسمب مدرس    محمود جمال الدين حجاجد/ ـ  
 ة ـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب األشعة التشخيصية قسممدرس ب     وليد عبد الفتاح موسيـ د/  

 ماجستير الجراحة العامة  مفطفي كامل عبد الرحمن خليفةط/ ةةة 30
 :  الرسالة موضوع

 ت القصورضي في عالج حاالالمأبين متعددة بمنطقة تحت الشريان النتائج اإلكلينيكية للتدخل لتوسعة شريان واحد في مقابل التدخل لتوسعة شراي
 الحرج للدورة الدموية الطرفية 

 المشرفون : 
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  ةيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةامجراحة العال قسماذ بأست    محمد حسني إبراهيمأحمد ـ  أ.د/ 
  ةـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةامالع الجراحة قسممدرس ب    يحيي محمد الخطيبـ    د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   عفام عاطص أحمد رأفتط/ ةةة 31
 :  الرسالة موضوع

 في الموقع إثناء التشريح المركزي للرقبة لسرطان الضدة الدرقية الحليمي الحفاظ على الضدد الجار درقية السفلية 
 المشرفون : 

  ةيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةامجراحة العال قسماذ مساعد بأست     أحمد صبري الجمالـ د/ 
  ةيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةماجراحة العال قسماذ مساعد بأست     طارق محيي راجحـ د/ 
  ةيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوف بكلية طب ةامالع الجراحة قسممدرس ب     محمد حامد المليجيـ د/ 
 اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير ال     مريم عبد الرحمن علىط/ ةةة 32

 :  الرسالة موضوع
 دراسة الخاليا الفرعية من الخاليا التائية المساعدة الجريبية في مرضي الصدفية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 
 ةـــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةـالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست    أحمد عبد الرحمن سنبلـ   د/ 
 ةيــــــــــــــــــالمنوفبكلية طب  األمراض الجلدية والتناسليـة قسماذ مساعد بأست    عزة جابر عنتر فرجـ   د/ 

 جستير ال اثولوجيا اإلكلينيكيةما  إيمان فالح عبد المجيد رضوانط/ ةةة 33
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي سرطان الدم الليمفاوي المزمن 1و رور  200دراسة مجموعة التميز 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    إيمان عطية التونسيـ أ.د/ 
 ةـــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةـالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست     نهلة فكري عثمانـ   د/ 
 ةـــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسممدرس ب    أميرة محمد فؤاد شحاتهـ   د/ 

 أمراض ال اطنة العامةماجستير    قمفطفي فهمي فؤاد توفيط/ ةةة 34
 :  الرسالة موضوع

 داء فالدنشتروم : مراجعة استعراضية عميقة
 المشرفون : 

 ــــة بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامـ    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 ــــة بكليـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنة العا مدرس    محمد أحمد عبد الحافظد/   ـ 
 يــــــــــــــــــــــــــــــةــة الطب جامعة المنوفــــــــــــــــــة بكليـــبقسم الباطنة العامـــــــــــــ مدرس     هبه يحيي الخوليد/   ـ 

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة   عمرو عماد عبد الفتاح محمودط/ ةةة 35
 :  الرسالة موضوع

 الدموي المزمن اءقصاالستمعدل انتشار وعوامل الخطورة المصاحبة الرتفاع ضضط الدم بالشريان الرئوي في مرضي 
 المشرفون : 

 أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة   عطية حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 ة بكليـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةـبقسم الباطنة العام أستاذ مساعد    محمود محمد عمارةـ   د/ 

 مدرس بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة    خالد محمد أمين الزرقانيد/  ـ  
 ماجستير طب األطفال   حنان طلعت عبد العزيز شع انط/ ةةة 36



   14/1/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي الخامسة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

42 

 
 

 :  الرسالة موضوع
 وسط بين طالب المرحلة الثانوية بمدينة الباجوراكتشاف حاملي مرض أنيميا البحر المت

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ سهام محمد رجب

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــجيا اإلكلينيكيالباثولو  قسماذ بأست    محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 
 بكليـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة طب األطفــــالبقسم  أستاذ مساعد    سامح عبد هللا عبد النبيـ   د/ 

 طب األطفالماجستير    محمد عبد النافر عبد ال اسطط/ ةةة 37
 :  الرسالة موضوع

  األطفال المصابين بحاالت مرضية حرجة الداللة المرضية لمعامل التضير في قطر كرات الدم الحمراء في
 المشرفون : 

 ةـفيـــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنو ــــــــقسم طب األطفورئيس أستاذ     فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 ــال بكليـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم طب األطفــ مدرس    علياء عهدي عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   سارة محمد عاطص عبد العزيزط/ ةةة 38
 :  الرسالة موضوع

 ال في مستشفيات جامعة المنوفيةدراسة مدي انتشار أمراض دم األطف
 المشرفون : 

 ـــــةالمنوفيـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــة الطب جامعة ورئيس أستاذ     الجنديمحمد  فاديـ أ.د/ 
 يـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكل    ـ   د/ علياء عهدي عبد العزيز

 ةمنوفيالجامعة طب الصحة العامة وطب المجتمع بكليةالبقسم  مدرس     هبه خضري عالمـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال    محمد حلمي زيانط/ ةةة 39

 :  الرسالة موضوع
 في وحدة العناية المركزة لألطفال : دراسة تحققيةتقييم نقاط " فشل األعضاء المتتابع " )نقاط سوفا( 

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــ    محمد سعيد المكاوي ـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    شيماء فرج سعدط/ ةةة 40
 :  الرسالة موضوع

 ميا  الزرقاءتأثير التضيرات في ضضط العين على سمك طبقة المشيمية باستخدام الماسح الضوئي المقطعي في حاالت ال
 المشرفون : 

 أستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار
 ــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفي    ـ   د/ أسماء محمد أحمد إبراهيم

 ماجستير طب وجراحة العين    أمينة فتحي رضوانط/ ةةة 41
 :  الرسالة موضوع

 عينتقييم التضيرات في سطح القرنية بعد عمليات تصحيح اإلبصار بالليزر السطحي بإستخدام التصوير المقطعي األمامي لل
 المشرفون : 

 اذ بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأست   السباعي سرحانـ أ.د/ عبد الرحمن 
 مدرس بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ أسماء محمد أحمد إبراهيم

 ماجستير طب وجراحة العين    ضياء أحمد كاملط/ ةةة 42
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 :  الرسالة موضوع
از ل الجهمقارنة بين عملية التوصيل الخارجي للكيس الدمعي باألنف مع زرع مادة األولوجين وزرع أنبوية سيليكون لعالج مشاك

 الدمعي
 المشرفون : 

 لطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة ا     هشام محمد المزارـ أ.د/ 
 مدرس بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة    أسامة عبد هللا المرسيـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   ه ه سعيد سيد أحمد شتيهط/ ةةة 43
 :  الرسالة موضوع

معتاد طحي الرنة تصحيح اإلبصار بواسطة كشط القرنية الضوئي االنكساري بالليزر العابر للخاليا الطالئية مقابل الليزك السمقا
 في حاالت قصر النظر والالبؤرية

 المشرفون : 
 ةـــــالمنوفيــة الطب جامعة بكليــــ بقسم طب وجراحة العيــــــنمساعد أستاذ      أمين فيصل اللقوةد/ ـ 

 مدرس بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة    محمد سامي عبد العزيزـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    داليا محمد يوسصط/ ةةة 44

 :  الرسالة موضوع
 % لعالج التهاب القزحية االمامي الذاتي 1 % وعقار بريدنيزولون اسيتات0ر05مقارنة بين عقار ديفلوبريدنات 

 المشرفون : 
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــة     ـ د/ أمين فيصل اللقوة

 ـــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب وجراحة العيــــــن بكليـــــــــــــة الطب جامعة المنوفيـــ     أحمد إبراهيم بسيونيـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    ميالد نشأت فادقط/ ةةة 45

 :  الرسالة موضوع
 دور سمك القرنية المركزي على التضيرات في ضضط العين بعد جراحة انكسار القرنية

 المشرفون : 
 ـن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــ   عبد الخالق إبراهيم السعدنيد/ أ.ـ 
 ةجامعة المنوفيــــــــة الطب بكليـــ بقسم طب وجراحة العيــــــن أستاذ مساعد    معتز فايز الصاوي د/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين     سمة عطية مفطفيط/ ةةة 46
 :  الرسالة موضوع

 بصار بعد عملية قطع التربيق باستخدام أو بدون مادة المايتومايسن سي التضير في سمك مركز اإل
 المشرفون : 

 ن بكليــــــة الطب جامعة المنوفيـــــةــــــــقسم طب وجراحة العيــورئيس أستاذ     هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 كليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــن ب    ـ   د/ معتز فايز الصاوي 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    سارة عبد المقفود عمرط/ ةةة 47
 :  الرسالة موضوع

 ماتزميي الرو دور تقنيه اإلجهاد ومعدل اإلجهاد ثنائي األبعاد بالموجات فوق الصوتية على القلب في تقييم ضيق الصمام الميترال
 المشرفون : 

 بكليــــــة طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم      د/ والء فريد موسيـ أ.
 بكليــــــة طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةزميل بقسم     د/ وسام الدين حداد الشافعي  ـ 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير     ة أحمد غريب عزامأمير ط/ ةةة 48
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 :  الرسالة موضوع
ا وظائف البطين األيسر للقلب بواسطة الموجات الفوق صوتية الرقطية التتبعية في مرضي فشل عضلة القلب وعالقتهقياس 

 . 3بمستوي الجالكتين 
 المشرفون : 

 بكليــــــة طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة راض القلب واألوعية الدمويةأمأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد فهمي النعماني
 بكليــة طب المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ وليد عبد  إبراهيم

 امعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــةبكليــة الطب جالكيمياء الحيوية أستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ أشرف عبد الرؤف دلود
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير     عمر فوزي السيد نداط/ ةةة 49

 :  الرسالة موضوع
 تقييم وظيفة البطين األيسر بواسطة التتبع الرقطي في المرضي الذين يعانون من قصور الضدة الدرقية قبل السريري 

 المشرفون : 
 بكليــــــة طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم     ح خليلـ أ.د/ طارق صال

 بكليــة طب المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ غادة محمود سلطان
 ألوعية الدمويةأمراض القلب واماجستير    غدير يحيي محمد المكاوي ط/ ةةة 50

 :  الرسالة موضوع
 حركة جذر األورطي كمؤشر لوظيفة القلب الكلية

 المشرفون : 
 بكليـــة طب المنوفيـة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم      ـ د/ محمود على سليمان
 يــة طب المنوفيــةبكل أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم      ـ د/ غادة محمود سلطان
 بكليةالطب جامعة المنوفيــة الدمويةأمراض القلب واألوعيةمدرس بقسم      ـ د/ أحمد مختار القرش
 بكليةالطب جامعة المنوفيــة الدمويةأمراض القلب واألوعيةمدرس بقسم      ـ د/ نيفين إبراهيم سامي

 شخيفيةماجستير األشعة الت   عمر محمد عاطص عمر حمادةط/ ةةة 51
 :  الرسالة موضوع

 دور الرنين المضناطيسي وتصوير القنوات المرارية عن طريق الجلد في تشخيص االنسداد الصفراوي السرطاني
 المشرفون : 

 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األشعة التشخيصيةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 
 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم    عبد المنصف عبد اللطيفـ   د/ هيام 

 التصوير الطبي التشخيصي والتداخلي بمعهد الكبد القومــــــــــــــــــــــيمدرس     ـ   د/ محمد عباس ضيف
 ماجستير األشعة التشخيفية   أسماء عز الدين شع انط/ ةةة 52

 :  الرسالة موضوع
 المقاطع في تحديد مراحل انتشار سرطان المبيض متعددةدور األشعة المقطعية 

 المشرفون : 
 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيقسم بأستاذ      عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 

 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم     وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 
 وفحتها ماجستير طب المناطق الحارة   جمال محمد رشاد شرشرط/ ةةة 53

 :  الرسالة موضوع
 سرطان الخاليا الكبديةدراسة الدور التشخيصي للثيوردوكسين بالمصل في مرضي 

 المشرفون : 
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 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ أيمن محمد عبد الضني اللحلح
 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــة ــةاألمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم      ـ   د/ أحمد رجب الجزارة

 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــةمدرس بقسم     ـ   د/ محمد جمال الهلباوي 
 وفحتها ماجستير طب المناطق الحارة   محمد عبد القادر على عيدط/ ةةة 54

 :  الرسالة موضوع
 ر الجراحة في مرضي التشمع الكبديخط

 المشرفون : 
 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ حسام إبراهيم محمد

 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــة ــــــــةاألمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــمدرس بقسم     ـ   د/ نجالء سعيد محمد العبد
 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــة التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم     ـ   د/ أمل إسماعيل عبد الرحمن

 
 

 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها   محمد السيد عبد العزيز عيادط/ ةةة 55
 :  الرسالة موضوع
 دور جهاز تخطيط مرونة األنسجة النقطي باستخدام موجات القص في تشخيص أمراض الكبد البؤرية دراسة 

 المشرفون : 
 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     حسام إبراهيم محمدـ أ.د/ 

 بكليـــة الطب جامعة المنوفيــــــــــــة األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم      ـ   د/ أحمد رجب الجزارة
 مدرس التصوير الطبي التشخيصي والتداخلي بمعهد الكبد القومــــــــــــــــــــــي    ـ   د/ محمد عباس ضيف

 586/5/1/2018الموضوع رقم 

الة ماجسةتير رسة تشةكيل لجنةة الفحةص والمناقشةةإعادة الموافقة على  ـ بشـأناسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدر 
 لتكون اللجنة على النحو التالي :مي محمد عالء الدين محمد الخطيب  /للطبيبة ن األمراض الفدرية والتندر
 جــامعة المنوفيـــــــــــــــة أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب    ـ أ.د/ أسامة فهيم منصور
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جــامعة المنوفيـــــــــــــــة     ـ أ.د/ نوران يحيي عزب

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جــامعة      أحمد جودة الجزارـ أ.د/ 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة
 587/5/1/2018الموضوع رقم 

 هنيةةة لمكافحةةةتحديةةد مواعيةةد امتحانةةات الدبلومةةة المالموافقةةة علةةى  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
  . 17/3/2018ني اعت ارا من ةةةةةةة الترام الثا  17/2/2018: الترام األول اعت ارا من  2018بريل العدوي دور إ

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة
 588/5/1/2018الموضوع رقم 

)دبلــوم ـ  نيالثــاالموافقــة علــى اعتمــاد نتيجــة الدراســات العليــا الجــزء  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا وال حةةوث 
 . 2017 أكتوبردور ماجستير ــ دكتورا ( 

  القـــرار

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

 أوال : دبلوم:
 النس ة الراسبون   الناجحون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخفص م
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 %30ر30 23 10 3 33 36 الجراحة العامة 1
 %57ر14 15 20 10 35 45 الباطنة العامة  2
 %14ر29 6 1 1 7 8 نفسيوالطب ال األمراض العصبية 3
 %44ر27 73 58 35 131 166 طب األطفال 4
 %13ر51 32 5 7 37 44 جراحة العظام 5
 %27ر41 90 34 16 124 140 األمراض الجلدية والتناسلية 6
 ففر% 1 ةةة ةةة 1 1 التخاطب 7
 %37ر5 10 6 3 16 19 طب المناطق الحارة  8
 %100 ةة 2 ةةة 2 2 السمعيات 9
 %62ر5 12 20 1 32 33 ب وجراحة العينط 10
 %14ر28 12 2 3 14 15 الباثولوجيا اإلكلينيكية 11
 %28ر57 5 2 1 7 8 األشعة التشخيصية 12
 ففر% 3 ةةة ةةة 3 3 الطب الطبيعي والتأهيل 13
 %33ر33 2 1 1 3 4 جراحة المسالك البولية 14
 %30 7 3 7 10 17 األمراض الصدرية والتدرن  15
 %33ر33 8 4 2 12 14 األنف واألذن والحنجرة 16
 ففر% 3 ةةة 3 3 6 التخدير والعناية المركزة 17
 %91ر96 2 22 ةةة 24 24 طب األسرة 18
 %17ر14 47 10 5 58 62 التوليد وأمراض النساء 19
 %36 16 9 3 25 28 أمراض القلب واألوعية الدموية 20

 ثانيا : ماجستير:
 النس ة الراسبون   الناجحون  الغائبون  الحاضرون  ن المتقدمو التخفص م
 %34ر14 27 14 6 41 47 العينجراحة طب و  1
 %36 13 5 2 18 20 األشعة التشخيصية 2
 %30 7 3 ةةة 10 10 جراحة المسالك البولية 3
 %62ر5 3 5 4 8 12 األمراض الصدرية والتدرن  4
 %69ر23 4 9 10 13 23 طب الحاالت الحرجة 5
 %53ر05 53 3 8 56 64 راحة العظامج 6
 %26ر37 67 24 6 91 96 األمراض الجلدية والتناسلية 7
 %63ر63 8 14 7 22 29 أمراض الباطنة العامة 8
 %66ر66 6 12 ةة 18 18 األمراض العصبية والطب النفسي 9
 %50 6 6 1 12 13 السمعيات 10
 %100 ةةة 3 ةةة 3 3 عالج األورام والطب النووي  11
 %33ر33 4 2 ةةة 6 6 التخاطب  12
 %100 ةةة 5 2 5 7 طب األسرة 13
 %22ر22 28 8 2 36 38 األنف واألذن والحنجرة 14
 %3ر22 30 1 2 31 33 التوليد وأمراض النساء 15
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 %57ر71 3 4 1 7 8 التخدير والعناية المركزة 16
 %41ر81 32 23 7 55 62 طب األطفال 17
 %16ر21 32 6 7 37 45 الجراحة العامة 18
 %71ر05 11 27 9 38 47 أمراض القلب واألوعية الدموية 19
 %45 11 9 8 20 28 طب المناطق الحارة  20
 ففر% ةةة ةةة 2 ةةة 2 الفارماكولوجيا 21
 %100 ةةة 1 ةةة 1 1 الكيمياء الحيوية 22
 %50 1 1 ةةة 2 2 الطب الطبيعي والتأهيل 23
 %100 ةة 2 1 2 3 الصحة العامة 24
 %28 25 10 3 35 38 الباثولوجيا اإلكلينيكية 25

 ثالثا : دكتوراه:
 النس ة الراسبون   الناجحون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخفص م
 %20 4 1 ةةةة 5 5 قلب والصدرجراحة ال 1
 %16ر66 5 1 3 6 9 طب وجراحة العين 2
 %66ر7 4 8 2 12 14 جراحة التجميل والحروق  3
 %42ر8 4 3 1 7 8 األشعة التشخيصية 4
 %50 3 3 ةةة 6 6 جراحة المسالك البولية 5
 %66ر6 1 2 ةةة 3 3 جراحة المخ واألعصاب 6
 %33ر3 2 1 ةةة 3 3 األمراض الصدرية والتدرن  7
 %100 ةة 2 ةةة 2 2 الهستولوجيا  8
 %16ر6 5 1 ةة 6 6 طب الحاالت الحرجة 9
 %66ر6 2 4 ةةة 6 6 جراحة العظام 10
 ففر% 1 1 1 10 2 األمراض الجلدية والتناسلية 11
 %66ر6 1 2 ةة 3 3 الطب الطبيعي 12
 %10 18 2 4 20 24 أمراض الباطنة العامة 13
 ففر% 2 ةةة ةةة 2 2 األمراض العصبية 14
 ففر% 2 ةةة ةةة 2 2 السمعيات 15
 %50 2 2 1 4 4 عالج األورام والطب النووي  16
 ففر% 1 ةةة ةةة 1 1 التخاطب 17
 %100 ةةة 2 ةةة 2 2 طب األسرة 18
 %20 4 1 1 5 6 األنف واألذن والحنجرة 19
 %66ر6 1 2 ةةة 3 3 جراحة المخ واالعصاب 20
 %33ر3 6 3 1 9 10 التوليد وأمراض النساء 21
 ففر% 14 ةةة 6 14 20 التخدير والعناية المركزة 22
 %18ر18 18 4 8 22 30 طب األطفال 23
 %4ر76 20 1 4 21 25 الجراحة العامة 24
 %19ر4 29 7 13 36 49 أمراض القلب واألوعية الدموية 25



   14/1/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي الخامسة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

48 

 
 

 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .ة الموافقة على منح الدرجة للطالب الناجحين وهم 2
 : دبلوم جزء ثاني ساعات معتمدة: أوال 

 جدا  جيد    األمراض الجلدية والتناسلية     فريدمنار علي السيد   ة ط/1
 جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  رحاب السيد عطية العوض ة ط/2
  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   هالة السيد دومة مغرب ة ط/3
  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   فدوي محمد فالح النخلي ة ط/4
  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  اء علي عبد المقفودشيم ة ط/5
  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   عطية أحمدنيرة سعد  ة ط/6
   جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   شرارهإيمان السيد عبد المنعم  ة ط/7
  جدا  جيد    سليةاألمراض الجلدية والتنا  مروة فالح فالح أبو عاشور ة ط/8
  جدا  جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  محمد عبد الحكيم سعد الدين ة ط/9
  جدا  جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   أميرة شهدي طل ة ة ط/10
  جدا  جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  نهي محمد رضا يس جعفر ة ط/11
  جدا  جيد    ألمراض الجلدية والتناسليةا  هايدي عبد الهادي محمد ة ط/12
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  أسماء محمد محمد خطاب ة ط/13
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  رحاب إبراهيم عبد العزيز ة ط/14
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء عالء الدين السيد طه ة ط/15
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  يماء عبد القادر إبراهيم هلشش ة ط/16
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  ياسمين محمد السعيد السيد ة ط/17
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  آية فهيب إبراهيم فتحي ة ط/18
  // جيد    ناسليةاألمراض الجلدية والت  مني محمد محمد أبو طبل ة ط/19
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   ثناء فيري رمضان ة ط/20
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  هاجر مفطفي أبو النور ة ط/21
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  ناهد محمد حامد مفطفي ة ط/22
  // جيد    ض الجلدية والتناسليةاألمرا  شيماء عبد الرحمن أحمد فؤاد ة ط/23
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  ه ه محمود يونس الغياني ة ط/24
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   مني عزت عبد العزيز ة ط/25
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  هالة مسعد عبد الحميد ا اظة ة ط/26
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  هللا علي نفارمروة عبد  ة ط/27
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   زهراء السعيد الششتاوي  ة ط/28
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  إيمان أحمد زكي جمال نفار ة ط/29
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء إبراهيم السيد محمد ة ط/30
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية   ه ه هللا سمير عوض ة ط/31
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  أبو العنينمروة سامي حلمي  ة ط/32
  // جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  مروة السيد محمود قطب ة ط/33
  // جيد    ية والتناسليةاألمراض الجلد  شيماء شحاتة محمد مهران ة ط/34
 جدا جيد      طب األطفال  عبد الرحيم جويليشيماء علي  ة ط/35
 جدا جيد      طب األطفال   عادل كمال توفيق ة ط/36
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 جدا جيد      طب األطفال   أسماء إبراهيم محمد ة ط/37
 جدا جيد      طب األطفال   مها فوزي فتحي الحنفي ة ط/38
 جدا جيد      طب األطفال  عبد العزيزسعد هللا  عبد العزيز ة ط/39
 جدا جيد      طب األطفال   ريم حمدي محمد حسن ة ط/40
 جدا جيد      طب األطفال   نهي حسين السيد ة ط/41
 جدا جيد      طب األطفال   مفطفي سعودي نبوي  ة ط/42
 جدا جيد      طب األطفال  أماني مجدي محمد محمد ة ط/43
 جدا جيد      طب األطفال  سراء عبد الرحمن محمدإ ة ط/44
 جدا جيد      طب األطفال  شيماء حمزة محمد الشريص ة ط/45
 جدا جيد      طب األطفال  السيد إسماعيلعمرو نشأت  ة ط/46
 جدا جيد      طب األطفال   سالي السيد إسماعيل ة ط/47
 جدا جيد      طب األطفال   أميرة عبد الحكيم محمد ة ط/48
 جدا جيد      طب األطفال  رشا السيد حسن عبد هللا ة ط/49
 جدا جيد      طب األطفال  سالي عبد العزيز سيد أحمد ة ط/50
 جدا جيد      طب األطفال   سارة أحمد عبد القادر ة ط/51
 جدا جيد      طب األطفال   نيرمين محمود محمود ة ط/52
 جدا جيد      ب األطفالط   سارة سامي طاهر محمد ة ط/53
 جدا جيد      طب األطفال  ه ه مفطفي محمد ربيع ة ط/54
 جدا جيد      طب األطفال   كيرولس رمزي سيدهم ة ط/55
 جدا جيد      طب األطفال   عفام محمد عبد الاله ة ط/56
 // جيد      طب األطفال  محمد نفر الدين زين الدين ة ط/57
 // جيد      طب األطفال   سيدياسمين أحمد ال ة ط/58
 // جيد      طب األطفال   عبد هللا محمد رجب ة ط/59
 // جيد      طب األطفال شيماء السيد محمد إسماعيل البرهامي ة ط/60
 // جيد      طب األطفال   إيمان احمد عز امينة ط/61
 // جيد      طب األطفال  محمد حسين أحمد محمد ة ط/62
 // جيد      طب األطفال جالل عبد الشهيد ميخائيل إيهاب ة ط/63
 // جيد      طب األطفال  ريهام محمد أبو  كر حسن ة ط/64
 // جيد      طب األطفال   مني محمد أحمد علي ة ط/65
 // جيد      طب األطفال   ميخائيل ف حي نجيب ة ط/66
 // جيد      طب األطفال  إيليا ثابت وهب هللا سدرا  ة ط/67
 // جيد      طب األطفال  سنية إبراهيم خضر إبراهيم ة ط/68
 // جيد      طب األطفال  أحمد عبد العليم علي شع ان ة ط/69
 // جيد      طب األطفال   سعاد عبد العزيز أحمد ة ط/70
 // جيد      طب األطفال   أميرة محمد عبد هللا ة ط/71
 // جيد      طفالطب األ   علي احمد علي النجار ة ط/72
 // جيد      طب األطفال  إيمان محمود أبو الفضل ة ط/73
 // جيد      طب األطفال   عمر عبد العزيز علي ة ط/74
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 // جيد      طب األطفال  أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن ة ط/75
 // جيد      طب األطفال  سمة مجدي عبد الفتاح محمد معروف ة ط/76
 // جيد      طب األطفال  حسين محمود رمحمود عم ة ط/77
 // جيد      طب األطفال  شيماء كامل محمد عبده الجميل ة ط/78
 // جيد      طب األطفال   مل  توماس مهني ة ط/79
 // جيد      طب األطفال  أسماء جالل عبد المجيد أحمد ة ط/80
 // جيد      طب األطفال   شيماء حامد عطا حجازي  ة ط/81
 // جيد      طب األطفال   تهاني فؤاد أبو الحسن ة ط/82
 // جيد      طب األطفال  شيماء على سعد نعمه هللا ة ط/83
 // جيد      طب األطفال  محمد متولي عبده سلطان ة ط/84
 // جيد      طب األطفال   مريم سليمان فليب ة ط/85
 // جيد      طب األطفال  مها محمد فبري عبد الرحمن ة ط/86
 // جيد      طب األطفال   هايدى رفعت السيد ة ط/87
 // جيد      طب األطفال   شمس السيد محمد  ة ط/88
 // جيد      طب األطفال   مارينا عادل سليمان ة ط/89
 // جيد      طب األطفال   سوزان مجدى  شري  ة ط/90
 بولمق      طب األطفال   ماجد إبراهيم نجيب إبراهيمة ط/91
 مقبول      طب األطفال  أشرف عبد العزيز عبد العليم ة ط/92
 جيد جدا     أمراض الباطنة العامة   محمد عيد سالم أحمدة ط/93
 جيد جدا     أمراض الباطنة العامة   داليا السيد سعد حسن ة ط/94
 جيد جدا     أمراض الباطنة العامة  أسماء محمود عبد الحميد األحول ة ط/95
 جيد//     أمراض الباطنة العامة   أمل مفري إسماعيل زايدة ط/96
 جيد//     أمراض الباطنة العامة    سنت محمد نبيل إبراهيم ة ط/97
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  نهي محمد عبد العليم الجمال ة ط/98
 جيد//     أمراض الباطنة العامة   تامر محمد السعيد محمد ة ط/99
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  حازم محمود فاضلي عبد الحميد /ة ط100
 جيد//     أمراض الباطنة العامة   أحمد إبراهيم محمد مهنا ة ط/101
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  محمد حسين عبد العزيز عيد ة ط/102
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  محمد رمضان عبد العظيم ندا ة ط/103
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  هاني خميس محمد اللقاني ة ط/104
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  أحمد نفر عبد الجواد منفور ة ط/105
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  عمرو حسن محمد على ة ط/106
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  مروة سعيد كمال عبد العزيز ة ط/107
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  شريص السيد أحمد محمد ة ط/108
 جيد//     أمراض الباطنة العامة  أسماء عبد الحميد عبد الغفار ة ط/109
 مقبول     أمراض الباطنة العامة  أحمد محمد راغب أحمد ة ط/110
 مقبول     أمراض الباطنة العامة  وسام السيد على أبو شوشة ة ط/111
 مقبول     أمراض الباطنة العامة  محمد قدري زكي النشار ط/ة 112
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 جدا جيد      طب األسرة  ه ه طار محمد عبد الحميدة ط/113
 جيد//      طب األسرة   سمة  الل أحمد الشامي ة ط/114
 جيد//      طب األسرة  هاجر السيد محمد عيسية ط/115
 جيد//      طب األسرة   مروة محمد إبراهيم ة ط/116
 جيد//      طب األسرة عليا زكريا عبد المنعم الشعدني ة ط/117
 جيد//      طب األسرة حسناء ناجي عبد العزيز نافص ة ط/118
 جيد//      طب األسرة  مي يحي زكريا محمد زهران ة ط/119
 جيد//      طب األسرة  إيمان حمدي أبو زيد خليفة ة ط/120
 جيد//      طب األسرة  مانبيتر رمسيس لبيب قر  ة ط/121
 جيد//      طب األسرة  رشا محمد السيد عبد السالم ة ط/122
 جيد//      طب األسرة  هايدي محمد أبو ضيص ة ط/123
 جيد//      طب األسرة  نشوي فال مروان الشين ة ط/124
 جيد//      طب األسرة  منى محمود ففوان مفطفي ة ط/125
 جيد//      طب األسرة  م محمد يسحسناء عبد المنعة ط/126
 جيد//      طب األسرة  ه ه عبد الوهاب إبراهيم ة ط/127
 جيد//      طب األسرة  نرمين محمد الدسوقي مرسي ة ط/128
 جيد//      طب األسرة  فاطمة محمد محمود ال حيفي ة ط/129
 جيد//      طب األسرة سحر محمد محمود حسين رمضان ة ط/130
 جيد//      طب األسرة  سوزان نوح عبد السالم محمد ة ط/131
 جيد//      طب األسرة  بدرية محمد محمد دشيش ة ط/132
 جيد//      طب األسرة  هيام السيد محمد المهدي ة ط/133
 مقبول      طب األسرة  هيه أحمد العزب محمد مليحة ة ط/134
 جيد جدا     طب وجراحة العين  شيماء أحمد فرج الوكيل ة ط/135
 جيد جدا     طب وجراحة العين   رنا محمد عامر الوكيل ة ط/136
 جيد//     طب وجراحة العين   أميرة محمد السطوحي ة ط/137
 جيد//     طب وجراحة العين  محمد أشرف أحمد القرمان ة ط/138
 جيد//     طب وجراحة العين  أحمد عبد الحميد عبد الفتاح ة ط/139
 جيد//     طب وجراحة العين  لي عبد الحكم محمدسا ة ط/140
 جيد//     طب وجراحة العين   سارة عبد الرازق عمر ة ط/141
 جيد//     طب وجراحة العين  أماني ربيع محمد على ة ط/142
 جيد//     طب وجراحة العين  وفاء أحمد عبد الهادي ة ط/143
 جيد//     عينطب وجراحة ال  وئام السعيد عبد العزيز ة ط/144
 جيد//     طب وجراحة العين   رانيا عادل السيد ة ط/145
 جيد//     طب وجراحة العين  دينا مفطفي السيد النشار ة ط/146
 جيد//     طب وجراحة العين  اسالم أحمد محمد سالم ة ط/147
 جيد//     طب وجراحة العين  نهي محمد سعد أبو شطا ة ط/148
 جيد//     طب وجراحة العين  إبراهيم أبو النجامحمد محمد  ة ط/149
 جيد//     طب وجراحة العين  أميرة سمير عبد العاطي ة ط/150
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 جيد//     طب وجراحة العين  ه ه حلمي أحمد فالح ة ط/151
 جيد//     طب وجراحة العين  عماد إبراهيم محمد الرفاعي ة ط/152
 جيد//     العينطب وجراحة    كارمن كامل فموائيل ة ط/153
 جيد//     طب وجراحة العين  عليا مهدي محمد الشربيني  ة ط/154
 جدا جيد     التوليد وأمراض النساء  أميرة عبد الجواد عبد الفتاح ة ط/155
 جيد جدا     التوليد وأمراض النساء  رحاب محمد إبراهيم حجاج  ة ط/156
 جيد جدا     اض النساءالتوليد وأمر    مينا مال  زكريا سند ة ط/157
 جيد//     التوليد وأمراض النساء  أميمة جودة محمد محمةد ة ط/158
 جيد//     التوليد وأمراض النساء  ريهام أسامة عبده أبو كفتة ة ط/159
 جيد//     التوليد وأمراض النساء   مروة غازي السيد ة ط/160
 جيد//     يد وأمراض النساءالتول رانيا السيد عبد الغني عبد العزيز ة ط/161
 جيد//     التوليد وأمراض النساء  محمد فبري متولي علم ة ط/162
 جيد//     التوليد وأمراض النساء   محمد إبراهيم الدسوقي ة ط/163
 جيد//     التوليد وأمراض النساء  أمين منتفر أمين سليم ة ط/164
 جيد//     لتشخيصيةاألشعة ا  حسام السيد محمد عزاز محمد ة ط/165
 جيد//     األشعة التشخيصية  زينب تاج الدين سعيد البنا ة ط/166
 جيد//    طب المناطق الحارة وصحتها  إيريني عادل شفيق شحاته ة ط/167
 جيد//    طب المناطق الحارة وصحتها السعيد محمد رجب محمد النجار ة ط/168
 جيد//    مناطق الحارة وصحتهاطب ال  محمد عبد هللا جاد العمري  ة ط/169
 جيد//    طب المناطق الحارة وصحتها  عالء جمال سعيد أبو مطاوع ة ط/170
 جيد//    طب المناطق الحارة وصحتها  مفطفي عبد العزيز محمد ة ط/171
 مقبول    طب المناطق الحارة وصحتها   سارة ممدوح منفور ة ط/172
 جيد جدا      حة العظامجرا  محمد حامد على البدوي  ة ط/173
 جيد//      جراحة العظام  ماهر محمد توفيق السيد ة ط/174
 جيد//      جراحة العظام  مروان مجدي فيفي شاهين ة ط/175
 جيد//      جراحة العظام   اسم محمد حسن الرفاعي ة ط/176
 جيد//      جراحة العظام   كيرلس جمال ع اس ة ط/177
 جيد//      جراحة العظام  على سيد أحمدمحمد سامي  ة ط/178
 جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد سعيد أحمد عواد ورد ة ط/179
 جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد عفام الدين عبد العزيز ة ط/180
 جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد رأفت فودة متولي ة ط/181
 جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية محمد عبد الرؤف محمد كمال الدين ة ط/182
 جيد//    أمراض القلب واألوعية الدموية  اسالم وففي زكي أحمد  ة ط/183
 جيد//    أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد محمد عبد العال السيد ة ط/184
 جيد//    القلب واألوعية الدموية أمراض   شادي هاني نبيه أمين ة ط/185
 جيد//    أمراض القلب واألوعية الدموية  إياد نبيل أبو الفتوح االمام ة ط/186
 جيد//    أمراض القلب واألوعية الدموية  فتح هللا أنور فهيم محمد  ة ط/187
 جيد//     األنف واألذن والحنجرة  ناجي محمد إبراهيم على  ة ط/188
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 جيد//     األنف واألذن والحنجرة   ن سمير عبد ربه إيما ة ط/189
 جيد//     األنف واألذن والحنجرة  محمود محمد منفور الجميل ة ط/190
 جيد//     األنف واألذن والحنجرة  منال على موسي أبو زيد ة ط/191
 جيد//     جراحة المسالك البولية محمد محمد عبد المنعم البهلوان ة ط/192
 جيد//      السمعيات  أماني رشاد زكي فودة  ة ط/193
 جيد//      السمعيات  إيمان أحمد عبد الغني حسونة ة ط/194
 جيد جدا    األمراض الصدرية والتدرن  ريحان إبراهيم المرسي عريضة ة ط/195
 جيد//    األمراض الصدرية والتدرن   إيمان أحمد إبراهيم العبد ة ط/196
 جيد//    األمراض الصدرية والتدرن   عت القطبرشا السعيد طل ة ط/197
 جيد جدا    األمراض العصبية والطب النفسي  محمد عبد السالم السيد حماد ة ط/198
 جيد//      الجراحة العامة  محمد موسي شرف موسي ة ط/199
 جيد//      الجراحة العامة  أحمد حسن  سيوني بدر ة ط/200
 جيد//      الجراحة العامة  لحليمأحمد محمد فريد عبد ا ة ط/201
 جيد//      الجراحة العامة  أسامة عمرو محمود محمود ة ط/202
 جيد//      الجراحة العامة  عمار عبد الوهاب عبد العزيز ة ط/203
 جيد//      الجراحة العامة  سامح سمير سيد على ة ط/204
 جيد//      ةالجراحة العام  مايكل نعمه هللا عزمي اسكندر ة ط/205
 جيد//      الجراحة العامة  محمد عبد القادر أبو زيد على ة ط/206
 مقبول      الجراحة العامة  محمد إبراهيم إبراهيم الشيخ ة ط/207
 مقبول      الجراحة العامة   بيتر اسعد زكي ة ط/208
 جيد//     الباثولوجيا اإلكلينيكية  رشا عارف محروس أبو النجا ة ط/209
 جيد//     الباثولوجيا اإلكلينيكية  كوثر على إبراهيم عبده ة ط/210
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض أسماء محمد السيد أحمد محمد ة ط/211
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  أسماء محمد حمزة فدقية ط/212
 ممتاز  ة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريضجود  إيمان على محمد أحمدي ة ط/213
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض إيهاب عبد الوهاب عبد السميع ة ط/214
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  اسنت محمد زين العابدين هي ه ة ط/215
 ممتاز  اية الصحية وسالمة وأمان المريضجودة الرع   شري عبد الحميد أحمد عرابي ة ط/216
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  داليا هاني محمود ال سيوني ة ط/217
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  رشا إبراهيم محمد نور الدين ة ط/218
 ممتاز  ة وأمان المريضجودة الرعاية الصحية وسالم  زينب سعيد على فدقة ة ط/219
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  شيماء حمدي يوسص أحمد ة ط/220
 جيد جدا  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض على حسانين على حسانين زهران ة ط/221
 ممتاز  ريضجودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان الم  لمياء ربيع عبد العزيز ملدة ة ط/222
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  ليديا محفوظ يوسص فرج ة ط/223
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  محمد الشناوي عبد الحسيب ة ط/224
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض مفطفي محمد أبو اليزيد شلبي ة ط/225
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  وفاء عبد هللا طل ه عالم /ة ط226
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 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض أسماء محمد عبد العزيز عطية ة ط/227
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  إيناس سليمان حسن حسين ة ط/228
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  السن اوي  رحاب ممدوح عزب ة ط/229
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  سلمي سعيد محمد الفيشاوي  ة ط/230
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض مؤمنة عبد الرحمن سعد الفرماوي  ة ط/231
 ممتاز  ة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريضجود  هند سمير حسن إبراهيم ة ط/232
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  ياسمين حمدي محمد فرحات ة ط/233
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  آالء حلمي عبد الهادي ة ط/234
 ممتاز  مة وأمان المريضجودة الرعاية الصحية وسال  أسماء فتحي عثمان القرش ة ط/235
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  أماني فرج رزق هللا فرجة ط/236
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  داليا عبد الفتاح عبد المطلب ة ط/237
 ممتاز  لمريضجودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان ا رشا فيفل عبد الفضيل القليوبي ة ط/238
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض ريم مفطفي منفور سراج الدين ة ط/239
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض عبد الرحمن العناني حسن حمودة ة ط/240
 ازممت  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  غادة محمد رياض أحمد كمالة ط/241
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  فاطمة فابر جابر عز جولة ة ط/242
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  منى أحمد محمود سم  ة ط/243
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض   منى جابر سعيد فتيح ة ط/244
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض مفطفي دوا ه هدي عبد الفتاح ة ط/245
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  ياسمين محمود عبد القادر ة ط/246
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  أماني مغوري محمد إسماعيل ة ط/247
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  أمل محمد عبد الحميد الجندي ة ط/248
 ممتاز  جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  مها جبر السيد أحمد محمد ة ط/249

 

 تاسعا :  ما يستجد من أعمال :

 958/5/1/2018الموضوع رقم 

سـم مـن المدرس بالقد/ حسام عادل حسين اسم  الموافقة على رفع ـ بشأنرئيس قسم األنص واألذن والحنجرة أ.د/ عرض خطاب 
 الخاصة بطلبة الدراسات العليا ماجستير ودكتورا  نظرا لظروف سفر  بالمملكة العربية السعودية .اإلشراف لجان 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة

 905/5/1/2018الموضوع رقم 

 حمةد أبةو سةعدهأإبةراهيم أيمةن الخةري  / ب نتيجةة علةى تفةوي الموافقةةبشـأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
دة مقدارها . تم إعادة التصحيح لمادة النساء والتوليد حيث قدرت اللجنة أحقية الطالب في زيا... 2015خري  الكلية دور نوفمبر 

ا جة بتقرير جيد جددر  426درجة وتصبح الدرجة الكلية للمادة  178درجة بدال من  198درجة لتصبح درجة التحريري للمادة  20
ير درجة بتقد 1216درجة بتقدير عام ممتاز بدال من  1236جدا والمجموع الكلي للفرقة السادسة  درجة بتقدير جيد 406بدال من 

ممتـاز مـع مرتبـة درجـة بتقـدير عـام  5755بـدال مـن مـع مرتبـة  الشـرف درجة عـام ممتـاز  5775والمجموع التراكمي  جيدجداعام 
 . الشرف
 : رارــالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 195/5/1/2018الموضوع رقم 
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حميةد الفةار محمةد سةعد عبةد ال /الطالـب علةى تفةويب نتيجةة الموافقةةبشـأن  ــــ لشئون التعلةيم والطةالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ية جنة بأحقلمادة حيث قدرت اللإعادة تصحيح ا تم 2015/2016)دور ثاني ( للعام الجامعي بالفرقة الخامسة لمادة طب األطفال 

 عـادةإ بتقـدير ممتـاز وذلـك بعـد  428بتقدير ممتاز بدال مـن  441درجة لتصبح الدرجة الكلية للمادة  13الطالب في زيادة مقدارها 
 ممتاز . 1257ممتاز بدال من  1270التصحيح للمادة وبذلك يصبح المجموع الكلي للفرقة 

 : ـرارـالقــ

 للجامعةالموافقة ... ويرفع 
 259/5/1/2018الموضوع رقم 

مقشةةط  أحمةةد محسةةن محمةةود /الطالـبعلةى تفةةويب نتيجةةة  الموافقةةةبشـأن  ـــــ لشةةئون التعلةيم والطةةالبمةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة 
ح يتـم إعـادة تصـح 2015/2016بالفرقة الخامسة لمادتي الباطنة العامة وفروعها ومادة طب األطفال )دور أول ( للعـام الجـامعي 

ير بتقــد 764درجــة لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة  18حيــث قــدرت اللجنــة بأحقيــة الطالــب فــي زيــادة مقــدارها  الباطنــة وفروعهــا دةمــا
 407درجــة فــي مــادة طــب األطفــال لتصــبح الدرجــة الكليــة للماجــة  17وزيــادة مقــدراها ... جيدجــدا بتقــدير  746بــدال مــن  جيدجــدا

 .جيدجدا  1181جيدجدا بدال من  1216لمجموع الكلي للفرقة ويصبح ا جيدجدا 390درجة بدال من من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 359/5/1/2018الموضوع رقم 

 ديبد هللا أبو شاعبد هللا محمد ع /الخـريجعلى تفويب نتيجة  الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ومــــادتي  2009/2010مــــادتي الفســــيولوجي والكيميــــاء بالفرقــــة الثانيــــة للعــــام الجامعــــة  تــــم إعــــادة تصــــحيحو   2014دور نــــوفمبر 

ي ومــــادة طــــب األســــرة بالفرقــــة الخامســــة للعــــام الجــــامع 2010/2011الفارماكولوجيــــا والطفيليــــات بالفرقــــة الثالثــــة للعــــام الجــــامعي 
 :ا قدرت اللجنة بأحقية الطالب في زيادة مقدارهحيث  2012/2013

بتقـدير  481درجـة بتقـدير مقبـول بـدال مـن  150درجتين وبذلك تصبح الدرجة الكليـة للمـادة  مادة الفسيولوجي ة الفرقة الثانية :1
ة درجــ 84درجــة بتقــدير مقبــول بــدال مــن  90درجــات وبــذلك تصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة  6 مةةادة الكيميةةاء الحيويةةةمقبــول .... 

 . درجة بتقدير عام مقبول 515درجة بتقدير عام مقبول بدال من  523 الكلي للفرقة الثانية والمجموعبتقدير مقبول .... 
 166 مـن درجـة بتقـدير  مقبـول بـدال 180درجـة وبـذلك تصـبح الدرجـة الكليـة للمـادة  14 امةادة الفارماكولوجية :ة الفرقةة الثالثةة 2

درجـة  86درجة بتقدير مقبول بدال مـن  90الدرجة الكلية للمادة درجات وبذلك تصبح  4 مادة الطفيلياتدرجة بتقدير مقبول .... 
 . درجة بتقدير عام مقبول 575درجة بتقدير عام مقبول بدال من  593 ثالثةوالمجموع الكلي للفرقة ال....  بتقدير مقبول

رجـة د 25ر مقبـول بـدال مـن درجـة بتقـدي 30درجـات وبـذلك تصـبح الدرجـة الكليـة للمـادة  5دة طب األسرة ما : ة الفرقة الخامسة3
 . //درجة بتقدير عام جيد 953بدال من  //درجة بتقدير عام جيد 948والمجموع الكلي للفرقة الخامسة ... بتقدير مقبول .

 .  درجة بتقدير عام مقبول 4204درجة بتقدير عام جيد// بدال من  4235  :ة المجموع التراكمي4
 : ـرارـالقــ

 امعةالموافقة ... ويرفع للج
 
 
 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليةوم فةأعلن السةيد األسةتاذ الةدكتور أحمةد  /وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمةد على جمال الدين

 
 



   14/1/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي الخامسة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
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                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  م عبد الونيس بحيرىعصاأ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 


