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 أمانة المجالس واللجان       

ا ضر  ح عجم ا م ة ت ي ل ك ل ا جلس   م
سة  ل ج ل ا رة"  ش ا ع ل عي ا م ا ج ل ا م  ا ع ل ل  "2017/2018 

م و و ي دة  ق ع ن م ل دا ح أل فق  ا ا و م ل   01/6/2018ا

يفوم  حالعاشرة والنصف  صف اوذلك في تمام الساعة  2017/2018" للعام الجامعي الجلسة العاشرةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمفد جمال الدينبرئاسة أ.د/  10/6/2018لموافق ا األحد

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

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

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمف أ.د/ 
   ـــــــةرئيس قسم األمراض المتوطنـ     ف أ.د/ عاط  أبو السعود على 

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيف أ.د/ 
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسف أ.د/ 

 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ف أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     حبيبيف أ.د/ مصطفي محمود ال

 الجراحة العامةرئيس قسم      حاتم محمود سلطانف أ.د/ 
 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانف أ.د/ مها السيد 

 طب وجراحة العينرئيس قسم      هدي محمد كامل الس كيف أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ ارئيس قسم الباثولوجي     ف أ.د/ روحية حسن العدل 

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     ف أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشف أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس      محمد أحمد أحمفد مجاهد ف أ.د/

  قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة رئيس     مرعيعبد المؤمن ف أ.د/ عالء حسن 
   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب      عصام الدين جابر صالحف أ.د/ 
  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد  كرف أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ف أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
  ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عبد السميع عياد ف أ.د/
 الفسيولوجيـــــا قسمرئيس       هشام ضياء عبد الرازق  د/ف أ.

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ف أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
 ة رئيس قسم طب األســـر     ف أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ف   د/ مها محمد على ال طش 
   قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر       رفيق فكري برسيم ف   د/

 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ف أ.د/ تغريد محمد فرحات
  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم       زينب عبد العزيز علىف أ.د/
 أستاذ بقسم الطفيليــــات    أميمه كامل عبد السالم الشافعيف أ.د/
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 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي      ف أ.د/ نبيل أحمد لطفي م ارك
  أستاذ بقسم الهستولوجيا      ف أ.د/ أحمد أبو زيد على  

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

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة      ف أ.د/ محمد فهمي النعماني 
  أستاذ بقسم الفسيولوجيا     جرجس صبري يوس  أ.د/ ف 

  رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ليلف أ.د/ياسر عبد الوهاب خ
  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ف أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام     ف أ.د/محمود محمد هدهود 
 

   ســــــــاءأستاذ بقسم التوليد وأمراض الن     ف أ.د/ محمد إسماعيل صبري 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      ف أ.د/ منال عبد العزيز سعفان

 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     محمد عبد الرحيم سليمانف أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفرح السقاأ.د/ ف 
 األمراض المتوطنةأستاذ بقسم     لحلحأيمن محمد عبد الغني الأ.د/ ف 

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     ف أ.د/ حسام عبد القادر أحمد
 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     رشا على مصطفي الق انيأ.د/  ف

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

 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ      أسماء جابر عبده ف أ.د/
األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة   عالء عبد العظيم السيسيف أ.د/

 بالمستشفيات الجامعية
 الجودة بالكلية(الحيوية )مديروحدةءالكيمياعدبقسم المسااألستاذ      ف د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي

   أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة      وي عبد الغني ضحاف  د/ نج
  الباطنة العامةبقسم  أستاذ مساعد       عبد الرؤوف قرنيف  د/ محمد 

  األشعة التشخيصيةمدرس بقسم        طارق فوزي عبد هللاف  د/ 
 مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب       ف  د/ أحمد فتحي شيحة

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

 
  كل من : وقد حضرت*

 .  أ.د/ رئيس القسم  اإلنا ة عن ةـــقسم جراحة المسالك البوليـــــ األستاذ المساعدمحمد الشاذلي د/ ف 
 أ.د/ رئيس القسم .  اإلنا ة عن عالج األورام والطب النووي  قسماألستاذ بمحمد أبو الفتوح أ.د/ ف 

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة   نيرة فهمي جرجسف أ.د/ 

 درن ـــالصدرية والت أستاذ بقسم األمراض  ف أ.د/أحمد عامر عبد الوهاب خميس
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة  فاطمة النبوية عبد الهاديف أ.د/

 عن عدم الحضور كل من :تغيب * وقد 
   ــةرئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـأ.د/والء فريد عبد العزيز موسي ف  رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيدف أ.د/ أيمن عبد القادر ش انه 
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   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة  ف أ.د/مها أحمد فتحي حمودة   رئيس قسم جراحة العظــــــام  ف أ.د/ السيد مرسي زكي 

  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة ف أ.د/حاتم أمين عطا هللارئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة عصام عبد الونيس  حيري ف أ.د/ 
  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ف أ.د/ أحمد عبد الرؤوف متولي    أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية ف أ.د/فاطمة أحمد الصيرفي

  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ رحاب منير رمضان سمكة ف أ.د/    أستاذ بقسم الباطنة العامـــة  إيهاب أحمد مصطفيأ.د/ف 
  خ واألعصابراحة المجأستاذ بقسم  ف أ.د/ أحمد محمد جمال الدين عزبأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية  مل فتح هللا عبد الرحيم مقلدف أ.د/ أ

 أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال ف أ.د/ على محمد الشافعي   أستاذ بقسم طب األطفال  ف أ.د/غادة محمد على المشد
  أستاذ بقسم الجراحة العامة لولح ف أ.د/ مجدي أحمد عبد الفتاح

 
رحيم " ثم رحمن العميد الكلية ورئيس المجلس بذكر "  سم هللا ال أحمد أحمفد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته  السيد أ.د/ رئيس الجامعة والسادة الحضور أعضاء 
 
 : هنأ سيادته كل من* و 

 على تولية رئاسة القسم  المخ واألعصابجراحة األستاذ بقسم  عصا الدين جابر صالحف أ.د/ 
 قسم القائم  عمل رئيس على تولية  القلب والصدربقسم جراحة المساعد األستاذ سليمان  مو رفيق فكري برسف د/ 

 نية .ج50ر000مستشفي  مبلغ على تبرعهم لل 2006وشكر سيادته والسادة الحضور طالب الطب البيطري دفعة * 
 لتجميل فففاجراحة  وتم مناقشة بنوك األسئلة : هناك أقسام ألحد أخذ فيها دورات مثل الطب الشرعي ففف نساء ففففففف 

 .واألذن والحنجرة فف رمد األن 
حاق بدورة االلت يريدون  ا... كانو ففف هناك مجموعة من المعيدين : طب األطفال فف مخ وأعصاب ففف صدر فف  اثولوجيا 

 وأصرت على الرفض في مجلس الكلية . القيد السابق كان قرار لجنة الدراسات العليا : عدم الموافقة
 

 لبيئةنمية ا* وقد قام  أمانة المجلس السيد أ.د/ محمود عبد العزيز قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وت
  

 على النحو التالي :ول األعمال في عرض الموضوعات المدرجة بجدسيادته ثم بدأ  *
 

: ت  ا ق د ا ص م ل ا وال :   أ
قم  ر وع  ض و م ل  1133/10/6/8201ا

 قالموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018 يللعــام الجــامع" التاسففعةالمصففادقة علففى محضففر اجتمففاع مجلففس الكليففة " الجلسففة 
 . 1132/9/5/2018حتى  988/9/5/2018 والمتضمنة القرارات من  13/5/2018

قــ ل رارـا  : ـ

ـــ 1 المصــادقة بعــد : ن الموافقففة علففى اإلعففال ـ بشــأن  مففذكرة شففئون هيئففة التففدريس  894/8/4/8201الموضــوع رقــم ـــ
منوفيفة علفى عن وظائ  المعيدين  األقسام األكاديمية بناء على طلب األقسام على أن يكونوا من خريجي كلية الطب جامعة ال

 النحو التالي :
 لفارماكولوجيامعيد بقسم ا  1ـــ عدد   
 الطفيلياتمعيد بقسم   1ـــ عدد   
     التشريحمعيد بقسم   1ـــ عدد   
 بقسم الميكروبيولوجيامعيد   1ـــ عدد   
 الفسيولوجيامعيد بقسم   1ـــ عدد   
 الهستولوجيامعيد بقسم   1ـــ عدد   

 الكيمياء الحيويةمعيد بقسم   1ـــ عدد    
 لباثولوجياامعيد بقسم   1ـــ عدد   
 طب صناعات بقسم الصحة العامة وطب المجتمعمعيد بقسم   1ـــ عدد   
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قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم للبإضافة  ـــ2 ر وع  ض و الموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 1130/9/5/8201م
 درجة الدبلوم : 8201 إبريل لدورة القيد الطالب المتقدمينعلى قيد 
 . ـ ط/عبير رجب أحمد الدهشوري  : مكافحة العدوى ف 1 
 . نورهان عالء أحمد عوض عمرـ ط/ ف األمراض الجلدية والتناسلية : 2 
 ـ ط/ محمود فتح هللا السيد أبو عيسيف أمراض ال اطنة العامة : 3 
 منصور .ــ ط/ أحمد كمال حسانين    ـ ط/ مصطفي حمدي إبراهيم الدسوقي   

 
قم  ر وع  ض و م ل  1134/10/6/8201ا

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  المصادقة على موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية
قــ ل رارـا  : ـ

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
ســالة ر حــة العظـام والمشــرئ الـرئيس علــى األسـتاذ بقســم جرابففين أ.د/ محمففود محمففد هففدهود علميففة فففتح قنففاة الموافقففة علففى فففف 1

المـدرس المسـاعد بالقسـم والمرشـح لبعثـة أشـرائ مشـترك وبـين المشـرئ  محمد كمال مصطفي مسرجةالدكتوراه الخاصة بالطبيـب/ 
 .ة األستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكي جيفري وانج األجنبي أ.د/
المــدرس المســـاعد بقســم جراحــة العظــام  لتنفيـــذ العــام األول مــن بعثـــة  محمفففد كمففال مصفففطفي مسففرجةالطبيــب/  سفففرـــــ 

 أو من تاريخ السفر . 2018اإلشرائ المشترك بأمريكا اعتبارا من يوليو 
لحضـور  فرنسفا  فاريس لى أستاذ ورئيس قسم عالج األورام والطب النووي إ ففف الموافقة على سفر أ.د/ ناصر محمد عبد ال اري 2

قتــ  علــى نف 2018يونيــو  30حتــى  25فــي الفتــرة مــن  لففرورام الجمعيففة األوروةيففة تنظمففهمففؤتمر التطففور فففي طففب األورام الففذي 
 الخاصة حيث يوجد لسيادت  دعوة لحضور المؤتمر .

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
قم  ر وع  ض و م ل  1135/10/6/8201ا

 لثالثاءاوالمنعقدة يوم  2017/2018" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة  الدراسات العليا لجنةماع إحاطة المجلس علما بمحضر اجت
 .  8/5/2018  الموافق

قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر وع  ض و م ل  1136/10/6/8201ا

لعـــام الجـــامعي " ل التاسفففعة" الجلســـة  شفففئون خدمفففة المجتمفففع وتنميفففة البيئفففةلجنفففة إحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 . 22/5/2018الموافق  الثالثاءوالمنعقدة يوم  2017/2018

قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر وع  ض و م ل  1137/10/6/8201ا

 والمنعقدة يوم  2017/2018" للعام الجامعي السادسة" الجلسة  القيم والم ادئ لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  29/5/2018  الموافق الثالثاء

قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر وع  ض و م ل  1138/10/6/8201ا

وم والمنعقـدة يـ 2017/2018" للعـام الجـامعي  التاسفعة" الجلسـة  لجنفة العالقفات الثقافيفةإحاطة المجلـس علمـا بمحضـر اجتمـاع 
 . 3/6/2018الموافق  األحد

قــ ل رارـا  : ـ
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 أحيط المجلس علما

قم  ر وع  ض و م ل  1139/10/6/8201ا

 األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي  التاسففعة" الجلســة  المكت ففاتلجنففة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 3/6/2018الموافق 

قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

قم  ر وع  ض و م ل  1140/10/6/8201ا

دة والمنعقـ 2017/2018" للعـام الجـامعي  ةالتاسفع" الجلسـة لجنة شئون التعليم والطفالب إحاطة المجلس علما بمحضر اجتمـاع 
 .  10/6/2018 الموافقاألحد  يوم

قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما

 

 ثالثا : موضوعات أخرى  :
قم  ر وع  ض و م ل  4111/10/6/8201ا

األســتاذ بقســم الطفيليــات ـ بشــأن إشــرائ لجنــة تطــوير طــرق التقــويم علــى االمتحانــات عففرض خطففاب أ.د/ جيهففان صففالح صففادق 
 لعملية واإلكلينيكية بهدئ تطويرها كما حدث في االمتحانات النظرية .ا

قــ ل رارـا  : ـ

 من حيث المبدأ . الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  4211/10/6/8201ا

ففف معلومات استشاري تكنولوجيا الومدرس حاسب آلي بكلية العلوم تكلي  إدارة الحسا ات  الكلية بتزويد د/ عمرو مسعد صابر  
ي تشفكيل هفذا ففأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال  الكلية التي يحتاجها لبرنامج المرت فات والتعفاون معفه  بيانات شأن 

 البرنامج .
قــ ل رارـا  : ـ

  الموافقة

قم  ر وع  ض و م ل  1143/10/6/8201ا

 : الموافقة علي حضور كل من بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  أخصائي مكتبات ثالث محمود إبراهيم االعصر /أ    مدير أدارة المكتبة والشبكة الص اغأ / محمد سعد 

 10حتــــى 8فــــي الفتــــرة مــــن بالتعــــاون مــــع دار الكتــــب والوثــــائق  القوميــــة  بالقــــاهرة العلمــــي الحــــادي والعشــــرين  لحضــــور المــــؤتمر
 على نفقة الجامعة . 2018يوليو

قــ ل رارـا  : ـ

 ةالموافقة ... ويرفع للجامع

 

قم  ر وع  ض و م ل  1144/10/6/8201ا

 1984هـا عـام صيانة وتحديث مكتبة الكليـة حيـث أن المكتبـة منـذ افتتاح بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 المترددين عليها . ملم تمتد يد الصيانة والتحديث إلى بنيتها االساسية مما جعلها اليوم في صورة غير مرضية أما

قـ ل رارــا  : ـ

 الموافقة مع تجهيز خطة للتحديث .
 

لطالب :رابعا م وا ي ل ع ت ل ون ا ئ ات ش ع و وض م  : 
قم  ر وع  ض و م ل  1145/10/6/8201ا

سفي يفة العفام الدرايحددها أ.د/ عميد الكلية في بداصرف مكافأة شهرية ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 نفصل .امج ففففف منسق الفصول الدراسية فففف منسق الحزم الدراسية أو المقرر الملكل من : المنسق األكاديمي للبرن

قــ ل رارـا  : ـ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

يس: خامسا  در ت ل ة ا ئ ي ه ون  ئ ات ش ع و وض م  : 
قم  ر وع  ض و م ل  1146/10/6/8201ا

ا بالكليــة الفسـيولوجي بقسـم المعيـدةهفاب منفى السفعيد عبفد الو  /ةالطبيبـتعيففين الموافقفة علفى ـ بشـأن  مفذكرة شفئون هيئفة التفدريس
 .من طب المنوفية على درجة الماجستير  اوالكلية نظرا لحصولهقسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1147/10/6/8201ا

لشـغل يـة الفسـيولوجيا بالكل بقسـم المعيـدة صف حي غنفيم  سفمة /ةالطبيبـتعيفين الموافقفة علفى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1148/10/6/8201ا

 لشغل الكلية ب طب األطفال بقسم المعيدةدينا عبد العزيز حماد  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد وظيفة مدرس
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1149/10/6/8201ا

الكليـة بطـب األطفـال  بقسـم المعيـدةأميفرة فتحفي أحمفد علفى  /ةالطبيبـتعيفين  الموافقفة علفىـ بشـأن  مذكرة شفئون هيئفة التفدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1150/10/6/8201ا

شـغل لطـب األطفـال بالكليـة  بقسـم المعيـدعمر أحمفد مصفطفي  /الطبيـبتعيين لموافقة على اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصول  على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1151/10/6/8201ا

طنـة العامـة البا بقسـم المعيـدةدعاء محمد عبد الصفمد الشفامي  /ةالطبيبـتعيين الموافقة على ن ـ بشأ مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1152/10/6/8201ا

لعامـة بالكليـة االباطنـة  بقسـم المعيدةرنا كمال الدين أحمد وهب  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ـ بشأن  ئون هيئة التدريسمذكرة ش
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1115/10/6/8201ا

صـدرية األمـراض ال بقسـم المعيـدةريهفام فتحفي محمفد طفاحون  /ةالطبيبـتعيفين الموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 عةالموافقة .. ويرفع للجام
قم  ر وع  ض و م ل  1152/10/6/8201ا
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م بالكليـة جراحـة العظـا بقسـم المعيـدجهفاد سفمير إبفراهيم بفده  /الطبيـبتعيفين الموافقفة علفى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصول  على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعة الموافقة ..
قم  ر وع  ض و م ل  1153/10/6/8201ا

 جراحــة التجميــل بقســمالمعيــد طففارق أحمففد حسففن شففلبية  /الطبيــبتعيففين الموافقففة علففى ـ بشــأن  مففذكرة شففئون هيئففة التففدريس
 والكلية نظرا لحصول  على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم بذات ال مساعد لشغل وظيفة مدرسوالحروق بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1154/10/6/8201ا

 بقســـم المـــدرس المســـاعد مصفففطفي سفففويدمحمفففد  إيمفففان /ةالطبيبـــتعيفففين الموافقفففة علفففى ـ بشـــأن  مفففذكرة شفففئون هيئفففة التفففدريس
 ب المنوفية .من ط الدكتوراهوالكلية نظرا لحصولها على درجة قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية الفارماكولوجيا 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1155/10/6/8201ا

ض األمــرا بقســم المــدرس المســاعد أمففل علففى محمففد الكففوع /ةالطبيبــتعيففين الموافقففة علففى ـ بشــأن  مففذكرة شففئون هيئففة التففدريس
 على درجة الدكتوراه من طب المنوفية . والكلية نظرا لحصولهاقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية  الصدرية والتدرن 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1156/10/6/8201ا

 ا اإلكلينيكيـةالمـدرس بقسـم الباثولوجيـالموافقة على تعيين د/ جيهان عبد الفتاح توفيق  سفه ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . لقسم والكليةبذات الشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

ــ ق ل رارـا   :ـ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1157/10/6/8201ا

الكليـة و  قسـمالب المعيـد أحمفد محمفد  اشفا /الطبيـبتعيفين الموافقـة  ــ بشـأن األنف  واألذن والحنجفرةئيس قسم ر د/ أ.خطاب عرض 
 الكلية .و قسم ذات الب مساعد لشغل وظيفة مدرس

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1158/10/6/8201ا

يصـية األشـعة التشخاألسـتاذ بقسـم حفازم حسفن عيفد حسفن د/ إعفارة أ.تجديفد الموافقفة علفى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التفدريس
 . 1/7/2018ن اعتبارا م بدولة األماراتبدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  9115/10/6/8201ا

شــريح التبقســم  المــدرسأسففماء سففعيد عبففد المففنعم عيسففوي د/ إعففارة تجديففد الموافقففة علففى ـ بشــأن  مففذكرة شففئون هيئففة التففدريس
 . 1/8/2018ا من بالمملكة العربية السعودية اعتبار بدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1160/10/6/8201ا

تشريح بالكليـة البقسم  األستاذ المساعدجيهان فاروق العق اوي د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018عتبارا من بالمملكة العربية السعودية ا بدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1161/10/6/8201ا

وجراحـة ب طـبقسـم  األسـتاذعبلفة محمفد عبفد المفنعم يمفاني د/ إعفارة أ.تجديفد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018ية السعودية اعتبارا من بالمملكة العرببدون مرتب للعمل  عاشرلمدة عام العين بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1162/10/6/8201ا

حة العامــة الصـبقسـم  األسـتاذمنفال أحمفد أحمفد البتفانوني د/ إعفارة أ.تجديففد الموافقفة علفى ـ بشـأن  مفذكرة شفئون هيئفة التفدريس
 . 1/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  وطب المجتمع بالكلية لمدة عام رابع

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1163/10/6/8201ا

يويـة بالكليـة الكيميـاء الحبقسـم  المـدرسعبيفر أحمفد الرففاعي  د/ إعفارة تجديفد الموافقة علفى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تب للعمل بدون مر  رابعلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
قم  ر وع  ض و م ل  1164/10/6/8201ا

الكليـة طـب األطفـال ببقسـم  المـدرسشري  صفالح فريفد سفالم د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 22/5/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من ب للعمل بدون مرت رابعلمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1165/10/6/8201ا

لمـدة ليـة جراحـة العظـام بالكبقسـم  المـدرسمحمفد أحمفد ففايق د/ إعفارة تجديفد الموافقفة علفى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/7/2018بدولة الكويت اعتبارا من عمل بدون مرتب لل تاسععام 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1166/10/6/8201ا

لمـدة ليـة طـب األطفـال بالكبقسـم  المـدرسدعاء محمفود عليفان د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018ية السعودية اعتبارا من بالمملكة العرببدون مرتب للعمل  خامسعام 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1167/10/6/8201ا

لمـدة عـام ة الفسـيولوجيا بالكليـبقسـم  المـدرسلفى زايفد عمحمفد د/ إعفارة تجديفد الموافقفة علفى ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018ودية اعتبارا من بالمملكة العربية السعبدون مرتب للعمل  ثاني

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1168/10/6/8201ا

راض النسـاء أمـبقسـم  المـدرسالسيد أحمد عبد الكفريم الشفامي د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 17/7/2018مملكة العربية السعودية اعتبارا من بالبدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام بالكلية  والتوليد

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1169/10/6/8201ا
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م بقســـ األســـتاذ المســـاعدمحمفففد عبفففد المحسفففن عبفففد هللا د/ إعفففارة تجديفففد الموافقفففة علفففى ـ بشـــأن  مفففذكرة شفففئون هيئفففة التفففدريس
 . 1/8/2018بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من مرتب للعمل بدون  رابعلمدة عام الفسيولوجيا بالكلية 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  1170/10/6/8201ا

ينيكيـة بالكليـة الباثولوجيـا اإلكلبقسـم  األستاذ المساعدمحمد أحمد حلوة د/ منح الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بها .بدون مرتب للعمل  أوللمدة عام 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1171/10/6/8201ا

الحروق و جراحة التجميل بقسم  األستاذ المساعدشري  محمد القشطي د/ منح الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بها .بدون مرتب للعمل  أوللمدة عام ة بالكلي

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  2117/10/6/8201ا

قسم درس بالممحمد شبل عبد العليم عامر  /الخاصة للدكتورتحويل اإلجازة لنظر في اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2018ارا من اعتب السعودية من مرافق للزوجة إلى إعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل  المملكة العرةيةالفسيولوجيا 

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1173/10/6/8201ا

ل عمـلل قسـم طـب وجراحـة العـينبالمسـاعد  األسـتاذ فريفد محمفد وجفديد/  النظفر ففي ترشفيحبشـأن  ـ مذكرة شئون هيئة التفدريس
 . بكلية الطب بالقوات المسلحة بنظام الوقت الجزئي يومين في األسبوع )تدريس بكالوريوس ـ دراسات عليا(

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  1174/10/6/8201ا
لتوليـد بقسـم أمـراض النسـاء واالمتفـرغ  األسـتاذحمفود فهمفي  محمفد مأ.د/  النظفر ففي ترشفيحبشـأن  ـ مذكرة شئون هيئة التدريس

 .للعمل بكلية الطب بالقوات المسلحة بنظام الوقت الجزئي يومين في األسبوع )تدريس بكالوريوس ـ دراسات عليا( 
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  5117/10/6/8201ا
 :قسم األنف واألذن والحنجرةكل من  نظر في ترشيحالبشأن  ـ مذكرة شئون هيئة التدريس

 أستاذ ورئيس قسم   عصام عبد الونيس  حيري ـ أ.د/ 1
 أستاذ بالقسم    أحمد عبد المنعم رجبـ أ.د/ 2
 أستاذ مساعد بالقسم     هبد عبد الرحيمـ   د/ 3
 قسم بال مدرس   أحمد الشافعيد/   ـ 4

 . ام الوقت الجزئيللعمل بكلية الطب بالقوات المسلحة بنظ
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  1176/10/6/8201ا
في نقل إلى ( )ماجستير ففف ودكتوراهفي رأي مجالس األقسام والمشرفين على الرسالة النظر بشـأن  ـ مذكرة شئون هيئة التدريس

 .العام من عدمه  وظيفة إدارية  الكادر
قــ ل رارـا  : ـ
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  .. ويرفع للجامعةعلى ما ورد من األقسام . الموافقة
 

ة :سادسا ي ف ا ق ث ل ات ا ق عال ل ات ا ع و وض م  : 
م  ق وع ر وض م ل  7117/10/6/8201ا

 الموافقة علي سفر كل من :  ـ بشأنف مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
لمفؤتمر الحضفور الكنفو  الهنفد إلفي  الكليـةب جراحـة المـخ واألعصـاببقسـم  األسـتاذحسام عبد الحكيم النعمفاني ففف أ.د/ 1

حيـث يوجـد علـى نفقتـ  الخاصـة  2018أغسـطس  19حتـى 17فـي الفتـرة مـن  السنوي إلصا ات المخ واألعصفاب والعمفود الفقفري 
 .المؤتمر دعوة لحضور لسيادت  

ة العالميفة مفؤتمر الجمعيف البرازيفل لحضفورإلفي  بالكليـة أمـراض النسـاء والتوليـدبقسـم  األسـتاذمحمد سالمة جاد ففف أ.د/ 2
 الجامعــة حيــث يوجــد لســيادت  علــى نفقــة 2018أغســطس  19حتــى 14فــي الفتــرة مــن  ( 2018ألمففراض النسففاء والتوليففد ) فيجففو 

 .المؤتمر بحث مقبول ب
ر لحضفو  يامدريفد  أسف انإلفي  بالكليـة األنـف واألذن الحنجـرةبقسـم  المدرس المساعدأنور عبد العاطي إبراهيم  /طبيبففف 3

 حيث يوجد  الجامعة على نفقة 2018ديسمبر  14حتى  13في الفترة من  المؤتمر الدولي السا ع لرن  واألذن والحنجرة 
 .المؤتمر بحث مقبول بلسيادت  
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  8117/10/6/8201ا

 كل :  من إحاطة المجلس علما  التقارير المقدم ن شأـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
متابعـة والمشـرئ الرئيسـي علـى رسـالة الـدكتوراه ل بالكليـة الجراحـة العامـةقسـم ورئـيس أسـتاذ حاتم محمفود سفلطان أ.د/ فف 1

ي فـبأمريكا  الطبيب/ رامي ربيع مليجي المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشرائ المشترك بجامعة كيس ـ ويسترن ـ ريسرئ ـ
 وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشرائ المشترك  .على نفق   2018 يوما 3حتى  إبريل 25الفترة  من 
تابعــة والمشــرئ الرئيســي علــى رســالة الــدكتوراه لمبالكليــة  األشــعة التشخيصــيةبقســم  األســتاذعففادل محمففد الوكيففل د/ فففف أ.2

الل ساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشرائ المشترك بجامعة مكجيل بكندا  لمدة أسبوع خالطبيبة/ هديل عبد السالم محمد المدرس الم
 على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشرائ المشترك .  2018شهر مارس 

 ا وذلك عند سفر سيادت  إلى جنوب أفريقيبالكلية  جراحة العظامبقسم  المدرسعمرو عبد المرضي على قنديل د/ فف 3

  2017 ديسمبر  2حتى نوفمبر  30في الفترة  من ر المؤتمر الدولي الثالث والثمانين للجمعية الدولية لجراحي العظام لحضو 

 . 17/12/2017بالقسم بتاريخ  رالجامعة وقد قام بعمل سميناعلى نفق  
قــ ل رارـا   : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  9117/10/6/8201ا

ين الطبي فة/ شفير  الموافقة على تحويل  عثة اإلشراف المشترك الخاصة  ـ بشأنلكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل ا
ازة المــدرس المســاعد بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة وعضــو بعثــة اإلشــرائ المشــترك بالنمســا إلــى أجــمحمففد موسففي عفيفففي 

علـى  2018يوليـو  21من الخارج وكذا مد بقائها بالخارج لمدة عام اعتبـارا مـن  دراسية  ليتسني لها الحصول على درجة الدكتوراه
 نفقتها الخاصة بعد موافقة المشرفين المصريين .

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  8011/10/6/8201ا

لجامعفة ت المصرية واإمكانية التعاون بين الجامعا إبداء رأي الكلية في ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 الليبيرية .
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة



   10/6/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018عام الجامعيلل العاشرة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

م  ق وع ر وض م ل  1118/10/6/8201ا
لجامعفة ت المصرية واإبداء رأي الكلية في إمكانية التعاون بين الجامعا ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 

 الرومانية .
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  2118/10/6/8201ا

هفا ضفمن بنفود إحاطة المجلس علما ب عض المالحظات المقتفرح مراعات ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 بروتوكوالت التعاون .

قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما
م  ق وع ر وض م ل  3118/10/6/8201ا

سـم األسـتاذ المسـاعد بالقد/ نجفوي نشفأت حجفازي   سفرإحاطة المجلس علما  ـ بشأن رئيس قسم طب األسرةأ.د/  عرض خطاب
حتــى  17/6/2018فــي الفتــرة مــن  التكنولوجيــةإلــى الصــين ضــمن برنــامن التعــاون المشــترك بــين جامعــة المنوفيــة وجامعــة هــاربين 

17/7/2018 . 
قــ ل رارـا  : ـ

 اأحيط المجلس علم
م  ق وع ر وض م ل  4118/10/6/8201ا

اعد األسـتاذ المسـ سفوزي ففايز كامفل عويضفةد/  إحاطة المجلس علما  سفر ـ بشـأن رئيس قسم الفسيولوجياأ.د/  عرض خطاب
 17/6/2018بالقسم إلى الصين ضمن برنامن التعـاون المشـترك بـين جامعـة المنوفيـة وجامعـة هـاربين التكنولوجيـة فـي الفتـرة مـن 

 . 17/7/2018حتى 
قــ ل رارـا  : ـ

 أحيط المجلس علما
 

 سابعا:  موضوعات البحوث العلمية :
م  ق وع ر وض م ل  5118/10/6/8201ا

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

 د األ حاثعد الدرجة القسم االسفففففم م
 2 مدرس طب األطفال نجوان  يسري صالحد/  1
 1 األستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد أسامة على الكيالني د/  2
 6 مدرس الطفيليات سلوي فؤاد عشيبةد/  3
 8 مدرس طب األطفال رانيا صالح الزياتد/  4
    1 مدرس الطفيليات نصيف بشايد/ أنجي فيكتور  5
 8 مدرس الكيمياء الحيوية اهر محمد السباعي الشيخم د/نيفين 6

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
م  ق وع ر وض م ل  6118/10/6/8201ا

درس المـلق سفالم ترشيح د/ إيمفان عبفد العظفيم عبفد الخفا الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تمع بالكلية للحصول على مكافأة النشر العلمي .بقسم الصحة العامة وطب المج

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :

م  ق وع ر وض م ل  7118/10/6/8201ا
يناء ــــ سـقيمين بشـمال الموافقة على الطالب المتقدمين لدرجة )الدبلوم ــ الماجستير ــ الدكتوراه( والم ـــ بشأنعميد الكلية  /مذكرة أ.د

 ر(. الشيخ زويد ـــ العريش يتم معاملتهم كمعاملة الطبيب المقيم بجامعة المنوفية ويتم التجاوز عن درجة المفاضلة )االسكو 
قــ ل رارـا  : ـ

               .. ويرفع للجامعة لمدة سنة ويراعي التجديد ءاالستثناعلى الموافقة 
م  ق وع ر وض م ل  8118/10/6/8201ا

تفنص علفى :  من الئحفة الدراسفات العليفا والتفي 16عرض نص المادة  ـ بشـأنذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث م
قديم ثية يشترط تفي حالة ال حث النظري المرجعي يقدم الطالب ترجمة الجزء المرجعي إلى اللغة العرةية وفي حالة الدراسة ال ح

قشة تمر طبي تخصصي وذلك قبل المنال حث تمهيدا للنشر في مجلة علمية دورية أو مؤ  حث مشتق من الرسالة أو ملخص ل
 وذلك لوضع الضوا ط المقننة لعملية النشر علما  أن القواعد السارية اآلن هي كالتالي :... .

 ف النشر في مجلة كلية طب المنوفية .1
س ر ط قفا لتصفني  توم سفون راوتفر )قفرار مجلفف النشر في أي مجلة علمية ذات معامل تفأثير يسفاوي نصف  أو أكثف2

 الدراسات العليا  الجامعة( .
 درجات على األقل . س عةف النشر في المجالت العلمية التي تقيمها اللجان العلمية الحالية للترقيات  3
 ف النشر في مؤتمر طبي تخصصي )تست عد مؤتمرات الكليات(  عد موافقة أ.د/ رئيس مجلس القسم المختص .4
قــ ل رارـا  : ـ

   الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

م  ق وع ر وض م ل  9118/10/6/8201ا
فقة على الموا ـ بشأنالمساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة   المدرسنيفين جمال الدين برسيم  /الطبيبةعرض الطلب المقدم من 

تحففان العتقادهفا أنففه جففزء مكمففل مففن ام دخولهفا امتحففان دكتففوراه جففزء أول )شفففوي( حيففث أنهفا لففم تتقففدم  طلففب دخففول امتحففان
 النظري الدور الماضي .

قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  9011/10/6/8201ا

تخصصـات سفتير دبلوم وماج( 36لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 مختلفة .
قــ ل رارـا  : ـ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 األشعة التشخيصيةماجستير     عمرو إبراهيم أحمد نصارـ ط/ 1
 ماجستير الجراحة العامة    صالح فؤاد مصطفي عمرـ ط/ 2
 ماجستير طب الطوارئ     سهام فتحي عطية ـ ط/ 3
 ماجستير طب الطوارئ    محمد عالء الدين الحمزاوي ـ ط/ 4
 ماجستير الجراحة العامة    محمد فايز إبراهيم الدميري ـ ط/ 5
 ماجستير طب األطفال  محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظـ ط/ 6
 ماجستير طب األطفال   أماني صبحي محمد الفالحةـ ط/ 7
 أمراض الباطنة العامة ماجستير      عماد عدلي غبريــالـ ط/ 8
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ام محمد عبد هللا عبد العزيزحسـ ط/ 9

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   عادل أحمد سيف اإلسالم زيدانـ ط/ 10
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 ماجستير التخدير والعناية المركزة   محمد عبد السميع على شلبيـ ط/ 11
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمد صالح محمد الشحاتـ ط/ 12
 ماجستير طب الحاالت الحرجة    أحمد رأفت بدوي محمدـ ط/ 13
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   مايفل رزق جرجس فهميـ ط/ 14
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   أية على عبد القوي موجيـ ط/ 15
 ماجستير جراحة العظام   أبو المجد صبحي مصطفيـ ط/ 16
 ماجستير جراحة العظام   شنودة  باسم خلف حناوي ـ ط/ 17
 ماجستير جراحة العظام  محمد بيومي عوض عوض شعيرـ ط/ 18
 ماجستير أمراض الجلدية والتناسلية   محمد عبد السميع عبد الغنيـ ط/ 19
 ماجستير أمراض الجلدية والتناسلية   مروة حمدي السيد خليل يوسفـ ط/ 20
 لدية والتناسليةماجستير أمراض الج    سارة وجي  الجنديـ ط/ 21
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد عبد الباقي عبد العزيز ـ ط/ 22
 ماجستير طب وجراحة العين    أسماء محمود جاب هللاـ ط/ 23
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   عزة رمضان محمد عبد الخالقـ ط/ 24
 األطفالدبلوم طب    عيشة محمود على عبد الهاديـ ط/ 25
 دبلوم التخدير والعناية المركزة   إيهاب صفوت يوسف ملطيـ ط/ 26
 دبلوم جراحة العظام    أمير عادل سيد معوضـ ط/ 27
 دبلوم جراحة العظام    أندرو مرقص نجيب ـ ط/ 28
 دبلوم جراحة العظام    بيشوي نادي توفيقـ ط/ 29
 العناية المركزة التخدير و دبلوم     مينا لوقا بشارة سلمانـ ط/ 30
 ماجستير طب األطفال   محمد سعيد محمود إبراهيمـ ط/ 31
 )عامين(  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد عبد الحكيم محمد سالمـ ط/ 32
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   لمياء عبد العزيز فتحي عمرانـ ط/ 33
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم   سماء صالح حامد العوادليـ ط/ 34
 دبلوم طب وجراحة العين   هانم محمد نجيب هجرسـ ط/ 35
 ماجستير طب وجراحة العين    مينا رمزي راغب بطرسـ ط/ 36

قم  ر وع  ض و م ل  9111/10/6/8201ا

جسـتير ودكتـوراه لـوم وما( درجـة دب11لعـدد )الموافقفة علفى إيقفاف القيفد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .

قــ ل رارـا  : ـ

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

 لظروئ خاصة  1/4/2018لمدة عام من  دبلوم أمراض الجلدية والتناسلية     أميرة السيد محمد النجار /فف ط1
 لظروئ خاصة  1/4/2018لمدة عام من  أمراض الجلدية والتناسليةدبلوم      نادية فاروق عبد الحميد /فف ط2
 بأثر رجعي   1/4/2016ماجستير أمراض الجلدية والتناسلية     لمدة عامين من  سليم ى رانيا عيسوي عيسو  /فف ط3
 يبأثر رجع   1/4/2016لمدة عامين من       جراحة المسالك البوليةماجستير   محمد حسن عبد الرحيم /فف ط4
 بأثر رجعي     1/4/2017لمدة عام من  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية       عد السيدسدعاء محمد  /فف ط5
 بأثر رجعي      1/4/2015لمدة عام من        طب األسرةماجستير   سعدية محمد السيد على /فف ط6
 لرعاية الطفل   1/4/2018لمدة عام من   الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه    أسماء عثمان إبراهيم على /فف ط7
 لظروئ خاصة   1/4/2018لمدة عام من   جراحة التجميل والحروق  دكتوراه  هادي صالح أبو عاشور /فف ط8
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 لظروئ خاصة 1/10/2018لمدة عام من    الجراحة العامة دكتوراه  محمد شبل محمد شعالن /فف ط9
 لظروئ خاصة   1/4/2018لمدة عام من    لجراحة العامةا دكتوراه محمد أحمد محمود العشري  /فف ط10
 لمرافقة الزوجة  1/10/2017لمدة عام من   ماجستير التوليد وأمراض النساء فاروق عزت عبد المجيد /فف ط11

قم  ر وع  ض و م ل  2911/10/6/8201ا

 لطبيــة والمناعــةالميكروبيولوجيــا ا تيرماجســقيففد الموافقففة علففى إلغففاء  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 . لتعديل النيابة...   شيماء محمد صالح الشورةجي /بي ةطال

قــ ل رارـا  : ـ

 . ويرفع للجامعة.. الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  3911/10/6/8201ا

ودكتـوراه جسـتير جـة ما( در 3لعـدد )الموافقفة علفى تعفديل لجنفة اإلشفراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .

قــ ل رارـا  : ـ

 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  ندا مصطفي حسن شكري موسي  /ـ ط1

 .جهام المملكة المتحدة أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة برمن   بإضافة د/ فانج جاو سميث
 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه   د أحمد فؤاد محمد عبد الفتاح رائ /ـ ط2
 .القلب واألوعية الدموية بالكلية بقسم مساعد أستاذ    وليد عبده حامدد/ برفع 

 دكتوراه جراحة العظام  محمد كمال مصطفي مسرجة  /ـ ط3
  أستاذ بقسم جراحة العظام بالكلية   وي بإضافة د/ بهاء الدين محمد السر 

 أستاذ بقسم جراحة العظام بالكلية   أ.د/ محمود محمد هدهودورفع كل من : 
 بقسم جراحة العظام بالكلية مدرس د/ بهاء زكريا محمد حسن 

قم  ر وع  ض و م ل  4911/10/6/8201ا

ودكتـوراه اجسـتير ( درجـة م4لعدد ) موضوع الرسالةتعديل الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .

قــ ل رارـا  : ـ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة تعديل موضوع الرسالةالموافقة على 
 تعديال جوهريا   األطفالطب ماجستير    محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظ /طف 1

 ين .... بناء على طلب السادة المشرفشمون(أرسيا بين األطفال في محافظة المنوفية )مركز حجم مشكلة البلها موضوع الرسالة:
 تعديال جوهريا   ماجستير جراحة العظام    أحمد مصطفي عبد العزيز إمام /طف 2

االت فر عدد الحتو  معد.. مقارنة بين التدخل الجراحي األمامي والتدخل الجراحي الخلفي لتغيير مفصل الفخذ . موضوع الرسالة:
 المناسبة األزمة للبحث .

 تعديال جوهريا   دكتوراه التخدير والعناية المركزة  ندا مصطفي حسن شكري موسي  /ط ف3
بعثــة دراســة الهــذيان بعــد العمليــات الجراحيــة فــي المرضــي كبــار الســن الخاضــعين لعمليــات جراحيــة طارئــة ...  موضففوع الرسففالة:

 دة .إشرائ مشترك بالمملكة المتح
 جوهرياغير تعديال         الطفيلياتدكتوراه   فاطمة حامد عبد هللا شعالن  /ط ف4

 . بناء على رغبة المشرفين...  لجذعية في عالج إصابة المخ بداء هجرة اليرقات الحشوي الخاليا ا موضوع الرسالة:
قم  ر وع  ض و م ل  5911/10/6/8201ا

لففى نقففل القيففد مففن الموافقففة علففى  ـــ بشــأن حففوث مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال الــب وطالبــة ط( 4لعــدد )  الكليففةوا 
 تخصصات مختلفة.

قــ ل رارـا  : ـ
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 ويرفع للجامعة ... : لكل من نقل القيدالموافقة على 
  كفر الشيخ طبإلى  طب المنوفيةمن           ال اثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه    داليا السيد شري  /طـــ 1
 كفر الشيخ طبإلى  طب المنوفيةمن        دكتوراه طب وجراحة العين    محمد أحمد حافظ إبراهيم /ط ـــ2
 طنطا طبإلى  طب المنوفيةمن      األن  واألذن والحنجرة        ماجستير    محمد عبد المجيد صقر /طـــ 3
 المنوفية طبإلى  الزقازيق طبمن            طب األسرة ماجستير    عبير رسمي عبد الدايم /طـــ 4

قم  ر وع  ض و م ل  6911/10/6/8201ا

الة ماجسفتير رسف تشفكيل لجنفة الفحفص والمناقشفةإعادة الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : محمد فاروق عبد الحليم حسين /للطبيب طب األطفال
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة     محمد المشد ـ أ.د/ غادة

 طب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية ال    ـ أ.د/ سها عبد الهادي إبراهيم
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة    ـ   د/ سامح عبد هللا عبد النبي

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  7911/10/6/8201ا

( رســالة 42لعــدد )الموافقففة علففى تشففكيل لجنففة الفحففص والمناقشففة  ـــ بشــأنة للدراسففات العليففا وال حففوث مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليفف
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر  اوذلك  عد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل

  طب األطفالدكتوراه    نهي محمد عاشور جبريل ف ط/1
  اللجنة :

 ل بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةاـــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم طب األطف    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ل بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةاــــــــــــــــــــــــــــــقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــبأستاذ      أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة اـــــــــــــــــــــــقسم طب األطفـــــــــبأستاذ     أسامة أبو الفتوح الفقيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه طب األطفال    شيماء ص حي منشاوي  ف ط/2

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــقسم طب األطفـب أستاذ     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    الشافعي محمد علىـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــاألزهأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة     حسن سعد أبو سيفـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
  الصحة العامة وطب المجتمعدكتوراه   نهاد بدر عبد العاطي السيد ف ط/3

 : اللجنة
 أستاذ ورئيس قسم الصحة والعامة وطب المجتمع بكلية طب المنوفيــــــــة    ـ أ.د/ أميم  أبو الفتح محروس

 أستاذ بقسم الصحة والعامة وطب المجتمع بكليةالطب جامعة المنوفية    لدسوقي البهنسيـ أ.د/ ربيع ا
 أستاذ بقسم الصحة والعامة وطب المجتمع بكليةالطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي
 جامعة بنهــــــــــــــــاأستاذ بقسم الصحة والعامة وطب المجتمع بكلية الطب     ـ أ.د/ رانيا حمدي محمد عفيفي

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
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 دكتوراه جراحة العظام   أسامة عبد المحسن عبد الخالق ف ط/4
 : اللجنة

 الطب جامعة المنوفيــــــــة أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية    ى السرو محمد ـ أ.د/ بهاء الدين 
 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ أ.د/ أحمد البدوي شاهين

 ـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة عين شمسأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد عبد السالم وفا
 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية   منى مأمون أحمد الصاوي  ف ط/5

 : اللجنة
 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة     ـ أ.د/ روحية حسن العدل
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة     ـ أ.د/ وليد محمد فتحي

 بنهـــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة      محمود العزونيـ أ.د/ 
 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية   على أبو النجاهاجر صالح  ف ط/6

 : اللجنة
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة     ـ أ.د/ سهام أحمد خضير

 كية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكليني   ـ   د/ داليا محمود حسني أبو العال
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم

 نوفيـــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بمعهد الكبد القومي جامعة الم     ـ أ.د/ ألفت محمد هندي
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية   إيمان السيد إبراهيم السواح ف ط/7
 : اللجنة

 ــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ    ـ أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ أ.د/ إيمان عطية التونسي

 ةيــــــالمنوفبالكبد القومي بمعهد قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية أستاذ ورئيس     ـ أ.د/ منى محمود السيد حسونة
 ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية   سعد السيد سالمدعاء محمد  ف ط/8

 : اللجنة
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي    أحمد عبد الرحمن سنبلـ أ.د/ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجامعة  بكلية الطبأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية     ماجدة حسين عثمانـ أ.د/ 

  ماجستير ال اثولوجيا اإلكلينيكية   جهاد حلمي أحمد شلبي ف ط/9
 : اللجنة

 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة     ـ أ.د/ وليد محمد فتحي
 فيــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنو     ـ أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم

 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ هالة محمد محمود ناجي
  عالج األورام والطب النووي ماجستير  دينا مصطفي عبد القادر الح شي ف ط/10

 : اللجنة
 ــــةـــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ عالج األورام والطب النووي أستاذ بقسم     يقـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توف

 ــــةــــــــــبكلية طب المنوفيــ عالج األورام والطب النووي أستاذ مساعد بقسم     هاجر عبد المجيد العجيزي ـ   د/ 
 بالمعهد القومي لألورام بالقاهرة ي عالج األورام والطب النوو أستاذبقسم     ـ أ.د/ محمد عبد المعطي سمرة

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة    محمد السيد الصفتي ف ط/11
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 : اللجنة
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/إيهاب أحمد عبد العاطي

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    .د/ صبري عبد هللا شعيبـ أ
 ـــــــــــةجامعة المنوفي بمعهد الكبد القومــــــــــــــــــــي أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــة      ـ أ.د/ السيد ثروه

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة    عماد عدلي غبريففال ف ط/12
 : اللجنة

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/إيهاب أحمد عبد العاطي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــة    شايبـ   د/ السيد إبراهيم ال

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ مصطفي جاب هللا النجار
 بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عقل راضي

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة  أميرة أبو الفضل القاضي ف ط/13

 : اللجنة
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    قورةـ أ.د/ محمود عبد العزيز 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــة     ـ   د/ أحمد راغب توفيق

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ادي أحمده.د/ حسن عبد الـ أ
 الزقازيــــــــــقبكلية الطب جامعة  ـــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أمير محمد العقيليـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال   أماني ص حي محمد الفالحة ف ط/14

  اللجنة :
 لية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بك    فريدة حسين الرشيديـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 عين شمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــ    محمد عبد المحسن اللبوديـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   أسماء موافي جمعة عطوية ف ط/15

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة      ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عبد الحميد صالح الهمشري 
 ماجستير طب األطفال    مروة منير شاكر جاد ف ط/16

  اللجنة :
 ـــــــةأستاذ ورئيس قسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     محمود  ثابتـ أ.د/ أحمد 
 جامعة المنوفيــــــــــــــة يبمعهد الكبد القومــال ـــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــ    أليف عبد الحكيم عالمد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال    نشوي محمد رمضان ف ط/17
  اللجنة :

 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 طـــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة طن    ـ أ.د/ محمد شوقي الفرارجي
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 ماجستير طب األطفال  راجية عبد الرؤوف محمد يوس  ف ط/18
  اللجنة :

 ــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم طب األطفـ    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األ     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ــــــابنهـــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة      رضا سند عرف ـ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة   سعدية محمد السيد علي ف ط/19

  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي

 طنطــــــــــــابكلية الطب جامعة وطب المجتمع  الصحة العامةأستاذ بقسم     السيد عبد الرحمن الفقصـ أ.د/ 
 ــةة الطب جامعة المنوفيـبكليالصحة العامة وطب المجتمع أستاذ بقسم    صفاء عبد الفتاح السيد بدرـ أ.د/ 
 طب الطوارئ ماجستير    غادة أحمد محمد عرفة ف ط/20

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامـ     ـ أ.د/ مجدي أحمد لولح

 ةـــــــــــــــــــطب المنوفيـــة أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلي    ـ   د/ محمود موسي الحبشي
 والتـــدرن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الصدرية      ـ أ.د/ أحمد عامر خميس

 الزقازيـــــــــــــقأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتـــدرن بكلية الطب جامعة      أشرئ السيد سليمـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 التوليد وأمراض النساءماجستير    اهي فايق السيد ال سيوني ف ط/21
  اللجنة :

 أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ أسامة على الكيالني
 ــــةأستاذ مساعد بقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ    عالء مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة     محمد عبد السالم محمدد/ أ. ـ
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  عبير عاصم أحمد عمارة ف ط/22

  اللجنة :
 أستاذ بقسم النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    يل عبد الحميدـ أ.د/ أحمد نب

 ـــةأستاذ مساعد بقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ     طارق محمد سيدـ   د/ 
 أستاذ بقسم النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ محمد إسماعيل صبري 

 األزهـــــــــــــــــــــــرة قسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعورئيس أستاذ     إسماعيل طلعت الجرحيـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 
 
 األشعة التشخيصيةماجستير    سيوني عبد العزيز  سيوني ف ط/23

  اللجنة :
 ــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــ ةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد رمضان الخولي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ةـاألشعة التشخيصيأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 ابنهـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيأستاذ بقسم     مدحت محمد رفعتـ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةماجستير    إيمان حامد الريس ف ط/24

  اللجنة :
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 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ةـاألشعة التشخيصيأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ أشرئ أنس زيتون 
 الزقازيـــــــــــــقبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيأستاذ بقسم      ـ أ.د/ أحمد صبري راغب

 التخدير والعناية المركزةماجستير   مايفل رزق جرجس فهمي ف ط/25
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــطب المنوفيــــــــــــــبكلية  التخدير والعناية المركزةأستاذ مساعد بقسم      راضي أيمن أحمدـ   د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  التخدير والعناية المركزةبقسم  مساعدأستاذ     نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةالتخدير والعناية المركز أستاذ بقسم      ـ أ.د/ أحمد على الضبع

 التخدير والعناية المركزةماجستير   أحمد ص حي عواد إبراهيم ف ط/26
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة التخدير والعناية المركزةأستاذ ببقسم     ـ أ.د/ خالد موسي أبو العينين
 بكلية الطب جامعة المنوفية التخدير والعناية المركزةأستاذ مساعدبقسم     نجوى محمد عبد الغنيـ   د/ 

 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ أحمد على الضبع
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   غادة محمد ال غدادي ف ط/27

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام

 ـــــةـــــبكلية طب المنوفيـــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم مساعد أستاذ     عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 ــةــــــــبكلية طب المنوفيــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ      عالء حسن مرعي /ـ أ.د

 عين شمــــــــسطب بكلية  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ      مهيرة حمدي السيدـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 الجراحة العامة دكتوراه  ح الدين عبد هللاعبد هللا  صال ف ط/28
  اللجنة :

 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ أحمد فرج أحمد القاصد
 عامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة ال    ـ   د/ أحمد صبري الجمال
 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ عواطف السيد فرغلي

 المنصــــــــورةعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الجراحة ال      محمد فريدـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 دكتوراه الجراحة العامة  أحمد سامي محمد مشعل ف ط/29
  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــ   أشرئ عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ أحمد صبري الجمال
 ة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراح    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 اإلسكندريــةأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة      جالل أبو النجاهـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الجراحة العامة  رامي رةيع مليجي مصطفي ف ط/30

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةورئيس بقسم الجراحة العامـأستاذ     ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان

 امـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة الع    محمد صبري عمارـ   د/ 
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 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    محمود بدوي إبراهيمـ أ.د/ 
 العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنصــــــــورة أستاذ بقسم الجراحة     نبيل جاد الحقـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة العظام  إسماعيل توفيق عبد العزيز ف ط/31

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد البدوي شاهين
 أستاذ ورئيس قسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ أ.د/ السيد مرسي زكي

 العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة األزهــــــــــــــــــر أستاذ بقسم جراحة    ـ أ.د/ محمود مبروك سعيد
 ماجستير جراحة األن  واألذن والحنجرة  فاطمة محمد محمد الشري  ف ط/32

  اللجنة :
 لية الطب جامعة المنوفيـــــةأستاذ ورئيس قسم األنف واألذن والحنجرة بك    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 

 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــة عين شمس    ـ أ.د/ محمد على سعد برك 
 ــقأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــة الزقازيــــــــــــ    ـ أ.د/ أمل سعيد عبد الحليم قربية

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   إيمان جمال رمضان ف ط/33
  اللجنة :

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ محمد أحمد الحرتي
 المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذمساعد بقسم التخدير والعناية      ـ   د/ صفاء محمد هالل
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـة     ـ   د/ أماني سعيد عمار

 طب وجراحة العينماجستير    حاتم أحمد أنور محمد ف ط/34
  اللجنة :

 لية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبك طب وجراحة العينأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة طب وجراحة العينأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ فريد محمد وجدي فريد

 جامعة األزهــــــــــــــــــــــر بكلية الطب طب وجراحة العينأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ عبد المجيد محمد تاج الدين
 األطفالطب ماجستير   محمد سعيد محمود إبراهيم ف ط/35

  اللجنة :
 األطفـــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةطب أستاذ بقسم      ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود

 األطفـــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةطب أستاذ مساعد بقسم     عبد النبي ح عبد هللاـ أ.د/ سام
 األطفـــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةطب أستاذ بقسم      ـ أ.د/ طارق عمر 

 جراحة المسالك البوليةماجستير   محمد حسن عبد الرحيم سالمة ط/ف 36
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جراحة المسالك البوليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وليةجراحة المسالك البأستاذ بقسم     ـ أ.د/ عبد العليم محمد الدرعي

 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جراحة المسالك البوليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أحمد عادل أبو طالب
 حتهاماجستير طب المناطق الحارة وص   هشام السعيد سالمة ف ط/37

  اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض المتوطـــــــــــــــنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ حسام إبراهيم محمد
 أستاذ مساعد بقسم األمراض المتوطـــــــــــــــنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة     ـ   د/ جمال سعيد الديب

 أستاذ بقسم األمراض المتوطـــــــــــــــنة بكلية الطب جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــق    د/ نهلة السيد إمام الجمالـ أ.
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 ماجستير أمراض ال اطنة العامة شيماء شاكر عبد الحليم مخلوف ف ط/38
  اللجنة :

 العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة    ـ أ.د/ إيهاب أحمد عبد العاطي
 ةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 أستاذ مساعد أمراض الكبد بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــي جامعة المنوفيـــة     ـ   د/ إيمان عبد السميع
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد عبد الفتاح شلبي فايد ف ط/39

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد ليثي أحمد بدر

 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة   ـ أ.د/ أشرئ عبد الهادي زين الدين
 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    انونيـ أ.د/ أيمن أحمد البت

 اـــــــــــــــــــــــــــــــبنهأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة      نبيل محمد شديدـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 جراحة التجميل والحروق ماجستير   محمد عبد اللطي  عبد الغني ف ط/40
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة روق ـــــــــــجراحة التجميل والحأستاذ بقسم     ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد
 ةـــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم    طارق فؤاد عبد الحميد كشكأ.د/  ـ

 بمستشفي  القوات المسلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جراحة التجميل والحروق  استشاري     ممدوح محمود محمد بدوي ـ أ.د/ 
 المنوفيةالطب جامعة بكلية جراحة التجميل والحروق بقسم مساعد أستاذ     الشيخياسر عمر د/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة محمد عبد الهادي محمد معوض ف ط/41

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد ليثي أحمد بدر

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ محمد جمال الدين حجاج
 أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان

 ريــةاإلسكندأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة     جالل محمد أبو النجاـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  

  ظامجراحة العماجستير   هشام محمد عبد السالم هليل ف ط/42
  اللجنة :
 ــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةــقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــورئيس أستاذ      السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    يهشام محمد الموافـ أ.د/ 

 اإلسكندريةــــــــام بكلية الطب جامعة ــبقسم جراحة العظــــــــــــــــمساعد أستاذ      بهاء أحمد مطاوعد/   ـ 
قم  ر وع  ض و م ل  8911/10/6/8201ا

  طالبةو ( طالب 50) الموافقة على تسجيل موضوع الرسالة لعدد ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 أمراض ال اطنة العامةدكتوراه     ه ه جمال شري  ط/ففف 1

 :  الرسالة موضوع
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 ( في مرضي تكسير الصفائح الدموية األولي عند البالغين .9إل أر  الجيني للمستقبل )تي األشكالتعدد 
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاإلسكندريجامعة بكلية الطب  الباطنة العامة قسماذ بأست     عايدة على نظير ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الباطنة العامة قسماذ بأست    صبري عبد هللا شعيب /أ.د ـ

 ةجامعة المنوفيبكلية الطب نة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباط قسممدرس ب    عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 
 ةجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    أشرئ عبد الرءوئ داودـ   د/ 
ارى أمراض الدم والمناعة مستشفي المعادي استش    عصام على عبد المحسنـ   د/ 
 ري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعسك
 األن  واألذن والحنجرةدكتوراه    مصطفي محمد  محمد داود ط/ففف 2

 :  الرسالة موضوع
 . هيل فقدان السمعتقييم فعالية أجهزة السمع القابلة للزرع الموصلة للصوت عن طريق العظام في إعادة تأ

 المشرفون : 
 أستاذ ورئيس قسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 

 الطب جامعة شيفلد بالمملكة المتحدةأستاذاألنف واألذن والحنجرة بكلية     ـ أ.د/ جاي دب راي
 تاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأس    ـ   د/ هب  عبد الرحيم أبو النجا

 مدرس بقسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ   د/ طارق عبد الرحمن عبد الحافظ
 أهيلدكتوراه الطب الطبيعي والروماتيزم والت   شيماء محمد رأفت شاهين ط/ففف 3

 :  الرسالة موضوع
 لحمراء .كمؤشر بيولوجي تشخيصي في ذئبة الكلي وعالقت  بتصلب الشرايين تحت اإلكلينيكي في مرضي الذئبة ا 1نيوروبيلين ـــ
 المشرفون : 

 أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ أ.د/ سمر جابر سليمان
 مدرس بقسم الطب الطبيعي والتأهيــــــــــــــــــــــــل بكلية الطب جامعة المنوفية     سيف ـ   د/ داليا صالح

 مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ   د/ دينا ممدوح سراج
 بكلية الطب جامعة المنوفية الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم قسب مدرس    خالد ممد أمين الزرقانيـ   د/ 
 دكتوراه جراحة المسالك البولية   أحمد فؤاد إبراهيم محمد عبد هللا ط/ففف 4

 :  الرسالة موضوع
 يد .ا الحمالزمي في تقشير البروستاتا كعالج لتضخم البروستاتدراسة مقارنة بين ليزر الثوليوم والدياثيرمي ثنائي القطب الب

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين
 البوليــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك     ـ   د/ محمد مرزوق عبد هللا

 ــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــبقسم جراحة المسالك البوليــ مدرس     محمد كمال عمرـ   د/ 
 طب األسرةدكتوراه     ه ه عرفه اإلمام سالمان ط/ففف 5

 :  الرسالة موضوع
 معة شدة مرض الصدفية البقعية لدي المرضي المترددين على عيادات مستشفيات جاالتأثير اإلكلينيكي للبروموكريبتين على 
 المنوفية في مصر )دراسة تداخلية( .

 المشرفون : 
 أستاذ ورئيس قسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفية   ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
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 أستاذ مساعد بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ نجوي نشأت حجاوي 
 مدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفية     قلشـ   د/ صفا حمدي ال

 دكتوراه األشعة التشخيصية   أحمد حسين شحاته الس كي ط/ففف 6
 :  الرسالة موضوع

 تالل عضلة القلب .بالرنين المغناطيسي للقلب في تشخيص إع أهمية التصوير
 المشرفون : 

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ أ.د/ عادل محمد الوكيل
 وفيةأستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المن     ـ   د/ أشرئ أنس زيتون 

 مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ ياسمين حسني حميدة
 دكتوراه األشعة التشخيصية    الل سعيد حفني إبراهيم سلطان ط/ففف 7

 :  الرسالة موضوع
 أو تار وأربطة األصابع . قيمة التصوير بالرنين المغناطيسي في تمييز آفات

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    عبد العزيز معاليـ أ.د/ محمد 

 لطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــة بكلية ا    محمد شوقي عبد هللاـ   د/ 
 مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية   هيام عبد المنصف عبد اللطيفـ   د/ 
 دكتوراه األشعة التشخيصية    عبير نبيل على مصطفي ط/ففف 8

 :  الرسالة موضوع
 في تقييم إعادة بناء الرباط الصليبي األمامي بعد الجراحة .دور التصوير بالرنين المغناطيسي 

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ أ.د/ هالة حافظ محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم األشعة التشخيصيـــــ    طارق فوزي عبد الالـ   د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية    سمة محمد عبد الحميد الجندي ط/ففف 9

 :  الرسالة موضوع
 . سرطان المستقيم والقولون السينيقيمة التصوير بالرنين المغناطيسي في تشخيص 

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    معاليعبد العزيز ـ أ.د/ محمد 

 مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     دينا ممدوح سراجـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   حمد نميرشيماء محمد أ ط/ففف 10

 :  الرسالة موضوع
 فائدة مؤشرات الصفائح الدموية في األطفال الذين يعانون من الحاالت الحرجة .

 المشرفون : 
 لية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بك     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ محمد سعيد المكاوي 
 ـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ نجوان يسري صالح

 ماجستير طب األطفال   إيمان نصر الدين خليل البرةري  ط/ففف 11
 :  الرسالة موضوع

 استخدام نسبة الخاليا المتعادلة إلى الخاليا الليمفاوية في تشخيص وتقييم حاالت األطفال الحرجة .
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 المشرفون : 
 ال بكلية الطب جامعة المنوفيةـــــــــــــــــــــــــــــــبقسم طب األطفــــــــــورئيس أستاذ     جنديفادي محمد الـ أ.د/ 

 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ محمد سعيد المكاوي 
 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    جوان يسري صالحـ   د/ ن
 ماجستير طب األطفال   إبراهيم سعيد إبراهيم جمعة ط/ففف 12

 :  الرسالة موضوع
 السمنة وحساسية الصدرمستوي هرمون اللبتين لدي األطفال الذين يعانون من 

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ أ.د/ مها عاطف توفيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــ أستاذ    سهير سيد أبو العالد/ أ. ـ
 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومي الباثولوجيا اإلكلينيكيــةمدرس بقسم      هب  محمد عبد هللاـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   مديحة عبد السالم عبد العظيم ط/ففف 13

 :  الرسالة موضوع
 وجياالهيموجلوبين على كفاءة العالج الضوئي لألطفال حديثي الوالدة الذين يعانون من مرض اليرقان الفسيول تأثير نسبة

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــــــــــــــــــبقسم طب األطفمساعد أستاذ      داليا منير الالهونيـ د/ 

 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية     ي ـ د/ محمد سعيد المكاو 
 ماجستير طب األطفال   داليا صابر سعد عبد الحميد ط/ففف 14

 :  الرسالة موضوع
 . التقييم الوراثي لألطفال المصابين بمرض التشنجات الحرارية

 مشرفون : ال
 ـــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةـــبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــمساعد أستاذ     سامح عبد هللا عبد النبيد/ ـ 

 ةــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيألطفـــــــــــــــــــــــــــبقسم طب ا أستاذ مساعد     نجالء فتحي برسيمـ د/ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــرجامعة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم     عصام شوقي خطابـ د/ 
 ماجستير طب األطفال   شريهان السيد سعد غانم ط/ففف 15

 :  الرسالة موضوع
 الوالدة المصابين بمرض التسمم الدموي  م مستوي الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم في الدم لدي األطفال حديثيتقيي

 المشرفون : 
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ داليا منير الالهوني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أحمد الحاوي د و ـ د/ محم
 
 
 ماجستير طب األطفال    فرج سعد إبراهيم سعد ط/ففف 16

 :  الرسالة موضوع
 القيمة التنبؤية لحجم الصفائح الدموية في األطفال حديثي الوالدة المولودين ألمهات مصابين بالسكر .

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــ     مشدغادة محمد الد/ أ.ـ 
 ية الطب جامعة المنوفيةـــــــــــــــــــــــال بكلـــــبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زميل    حنان مصطفي السيدد/   ـ 
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 ماجستير طب األطفال   أحمد محمد الدسوقي محمد ط/ففف 17
 :  الرسالة موضوع

 ( في األطفال المصابين بحساسية الصدر .40كي أل   ى)وا YKL  -40القيمة التشخيصية لــ 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان
 مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية    باسم عبد الفتاح الجزارد/   ـ 

 مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    لباوي ـ   د/ محمد جمال الدين اله
 ماجستير طب الطوارئ    أحمد كامل أحمد عبد السميع ط/ففف 18

 :  الرسالة موضوع
 دامواستخة ام جهاز الموجات فوق الصوتيالداخلي بإستخد يالوداجدراسة مقارنة بين تركيب القسطرة الوريدية المركزية بالوريد 

 اإلستدالل في البالغين . نقطة
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفية الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    مجدي أحمد عبد الفتاح لولحـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفية جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم     زي أحمد محمد نبيل فو ـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفية التخدير والعناية والمركـــــــــــــــــــــزةمدرس بقسم     صادق عبد المسيح صادقـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   سرور مختار محمد محمد ط/ففف 19

 :  الرسالة موضوع
 توحيد البروتوكوالت لعالج التهاب الزائدة الدودية المثقوبة في مجموعة األطفال وتقييم النتائن

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ مجدي أحمد عبد الفتاح لولح

 ـــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــــــــــــــــــــــــبقسم جراحة العامـ أستاذ مساعد    تامر فخري عبد العزيزـ   د/ 
 ـــــزة بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم التخدير والعناية والمركــــــــــــــــ     أحمد نبيل فوزي ـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   عمرو عبد المتعال عبد الحليم ط/ففف 20

 :  الرسالة موضوع
 تقنية التأخر في السديلة المروحة العادة بناء الطرئ السفلي 

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة روق ـــــــــــجراحة التجميل والحأستاذ بقسم     ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 ةالطب جامعة المنوفيبكلية  جراحة التجميل والحروق قسم ورئيس أستاذ    محمد أحمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 بكليةالطب جامعة المنوفيـة جراحة التجميل والحروق أستاذمساعد بقسم     ـ   د/ ياسر محمد عمر الشيخ

 ماجستير الجراحة العامة   د سليممحمد دمرداش سيد أحم ط/ففف 21
 :  الرسالة موضوع

 عالج التسريب الليمفي بعد العمليات الجراحية
 المشرفون : 

 يةأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوف    ـ أ.د/ حسام عبد القادر أحمد الفل
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ محمد صبري عمار

 أستاذ مساعد بقسم جراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ أحمد محمد فوزي عبد هللا
 ماجستير طب الطوارئ     شيماء سامي جويدة ط/ففف 22

 :  الرسالة موضوع
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 مقياس )منجلد( للخطورة في تقييم إصابات األطرائ .
 المشرفون : 

 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ د/ هشام شفيق أبو جريدة
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    مد الخطيبـ د/ يحيي مح

 الجراحة العامةماجستير     رائد مصطفي حافظ ط/ففف 23
 :  الرسالة موضوع

 فاعلية استخدام الكاميرا الحرارية للهواتف الذكية للكشف عن األوعية الثاقبة .
 ن : المشرفو

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم    ـ أ.د/ طارق فؤاد عبد الحميد كشك
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ محرم عبد السميع محمد

 بكلية الطب جامعة المنوفية روق ـــــــــــــــــــــجراحة التجميل والحمدرس بقسم     مد عبد العزيز تعلب ـ   د/ أح
 الطوارئ ماجستير طب    نادية مختار محمد حلمي ط/ففف 24

 :  الرسالة موضوع
شاء ئ للتجمع الدموي بالغتصوير الصدر بالموجات فوق الصوتية مقارنة بتصوير الصدر باألشعة السينية في التشخيص الطار 

 البلوري الناتن عن اإلصابات الصدرية .
 المشرفون : 

 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية   ـ أ.د/ مجدي أحمد عبد الفتاح لولح
 مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ شيماء عبد الحميد حسنين

 الطوارئ ماجستير طب     سهام فتحي عطية ط/ففف 25
 :  الرسالة موضوع

دام باستخ المشتب  فيها تقليل استخدام الموجات فوق الصوتية في قسم الطوارئ للمرضي الذين يعانون من تجلط األوردة العميقة
 المعايير اإلكلينيكية واختبار د ــــ ديمر .

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     نهاد عبده زيدـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيةالجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس     محمود سعيد الدسوقيـ   د/ 
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    محمد عبد القادر الهاللي طل ه ط/ففف 26

 :  الرسالة موضوع
 . الذي يعاني من الم بالصدر قيد البحثقيمة التكيف المسبق عن طريق القصور الشرياني في المريض 

 المشرفون : 
 أستاذ مساعد بقسم القلب واألوعية الدمويـة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ عوني جمال شلبي
 ةـــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم القلب واألوعية الدمويـة بكلية الطب جامعة المنوفي     ـ د/ نيفين إبراهيم سامي

 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد عبد ال اقي عبد العزيز ط/ففف 27

 :  الرسالة موضوع
 ساعد .استخدام الصبغة في عالج متالزمة الشريان التاجي الحادة بالقسطرة عن طريق الفخذ أو ال اعتالل الكلية الناتن عن

 المشرفون : 
 يس قسم القلب واألوعية الدمويـة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ ورئ    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز

 أستاذ بقسم القلب واألوعية الدمويـة بمعهد القومي القلب بالقاهـــــــــــــــــــــــــــــــرة     ـ أ.د/ محمد أسامة ط 
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 ـة بكلية الطب جامعة المنوفيةــــــــــــــــــــــــــــقسم القلب واألوعية الدمويب مدرس    نيفين إبراهيم ساميـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  مروة عبد الغني ال سيوني الخولي ط/ففف 28

 :  الرسالة موضوع
 دراسة العالقة بين مستوي فيتامين )د( وارتفاع ضغط الدم الشرياني .

 المشرفون : 
 لب واألوعية الدمويـة بكلية الطب جامعة المنوفيةقسم القب مساعدأستاذ     ريحاب إبراهيم ياسيند/  ـ
 مدرس بقسم القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     د/ نيفين إبراهيم سامي ـ

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    والء محمد فريد النبوي  ط/ففف 29
 :  الرسالة موضوع
 في المصل يعكس خلل نظار مضادات األكسدة في مرضي داء الثعلبة . 1روكسوناز نشاط با

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفية ةــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ بقسم     ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي

 بكلية الطب جامعة المنوفية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالكيمياء الحيويـــــــــــأستاذ بقسم      ـ أ.د/ نجالء محمد غنايم
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أية فتحي الفرارجي ط/ففف 30

 :  الرسالة موضوع
 دور اشارة الببتيد )كوب( عامل نمو البشرة شبية البروتين في الصدفية 

 المشرفون : 
 بكلية طب بالمنوفيـــــــــــــــــــة ةاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ ورئيس قسم      رعيـ أ.د/ عالء حسن م

 ـةــــــــالمنوفيجامعة طب البكلية  ةاألمراض الجلدية والتناسليمدرس بقسم      ـ   د/ وفاء أحمد شحات 
 بكلية الطب جامعة المنوفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــالكيمياء الحيويــــــــــــــبقسم  مدرس    شرين صبحي النيدانيد/   ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أحمد عبد الهادي عبد الحميد ط/ففف 31

 :  الرسالة موضوع
 ع الوراثي .دور مستويات هرمون األندروجين ومضاد المصل الخاص بالبروستاتا في مصل الدم في الرجال المصابون بالصل

 المشرفون : 
 ـةـــــــــــــبكلية طب بالمنوفي ةاألمراض الجلدية والتناسليسم بق مساعدأستاذ      هشام نبيل خالدـ د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفية الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم     ـ د/ عزة محمد كامل عبد هللا
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ح سعد الدين عبد الكريمسما ط/ففف 32

 :  الرسالة موضوع
 في مصل الدم لمرض الجذام : مؤشر حيوي لحدة المرض . 163مستويات اس س يدي 

 المشرفون : 
 ـــــةبكلية طب بالمنوفيـــــــــ ةاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ مساعد بقسم     ـ  د/ عزة جابر عنتر فرج

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ وليد محمد فتحي
 ــــةــــــــالمنوفيــــــــــجامعة طب البكلية  الميكروبيولوجيا والمناعةبقسم  مدرس    شيماء عبد الستار العسكري د/  ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   حسناء محمد صالح ناص  ط/ففف 33

 :  الرسالة موضوع
 دور البيري أو ستين في التهاب الجلد التأتبي .

 المشرفون : 
 بكلية طب بالمنوفيــــــــــــــة ةاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ مساعد بقسم      ـ د/ هشام نبيل خالد
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 بكلية الطب جامعة المنوفية اء الحيويــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيميأستاذ بقسم     تاح بدرإيمان عبد الفد/ أ.ـ 
 طب وجراحة العينماجستير    عصرإيمان محمد عبد هللا اال ط/ففف 34

 :  الرسالة موضوع
يزك السطحي المعتاد في حاالت قصر النظر من حيث تراجع قصر مقارنة تصحيح اإلبصار بواسطة عملية الليزك مقابل الل

 النظر .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــةجامعة طب البكلية  طب وجراحة العينأستاذ مساعد بقسم      أمين فيصل اللقوةـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي طب وجراحة العينبقسم  مدرس    محمد سامي عبد العزيزـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   لمياء طاهر محمد قشقوش ط/ففف 35

 :  الرسالة موضوع
 ي .مقارنة سمك غالئ العين المشيمي قبل وبعد حقن مادة الرانيبيزوماب داخل العين في مرضي ارتشاح مقولة العين السكر 

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة طب وجراحة العينأستاذ مساعد بقسم      صاوي ـ د/ معتز فايز ال

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طب وجراحة العينمدرس بقسم      ـ د/ أسماء محمد إبراهيم
 العينماجستير طب وجراحة     مروة ع اس االشموني ط/ففف 36

 :  الرسالة موضوع
 الخماسية . كاميراتقييم سمك القرنية وعمق الخزانة االمامية بعد ترفيع القرنية االختراقي باستخدام الموجات فوق الصوتية مقابل ال

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العأستاذ بقسم    عبد الخالق إبراهيم السعدنيد/ أ.ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طب وجراحة العينمدرس بقسم     د/ محمد سامي عبد العزيز  ـ 
 ماجستير طب وجراحة العين   مروة محمد أحمد مليحة ط/ففف 37

 :  الرسالة موضوع
 النحرافي ما بعد عملية الليزك والليزر السطحي التفصيلينمقارنة الزيوغ ا
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة طب وجراحة العينأستاذ مساعد بقسم      هاني أحمد خيري ـ د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ طب وجراحة العينمدرس بقسم     ـ د/ محمد سامي عبد العزيز

 أمراض ال اطنة العامةماجستير    ود خضروجمحمد عبد الم ط/ففف 38
 :  الرسالة موضوع

 . 2ومرض الكلي السكري في المرضي بالسكري نوع  1دراسة ارتباط مستوي المصل من نيسفاتين 
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنأستاذ بقسم      سناء سيد جزاريند/ أ.ـ 
 ــةــبكلية الطب جامعة المنوفي ةـــــة العامــــــــــــــــــــــــــــالباطنبقسم  أستاذ مساعد    عبد الرؤوئ قرنيد/ محمد   ـ 

 بكلية الطب جامعة المنوفية الكيميـــــــــــــــــــــــــــــاء الحيويــــــــــــــــــــــــــــةس بقسم مدر     ـ   د/ سالي محمد إبراهيم
 التخدير والعناية المركزةماجستير   أمنية جمال إبراهيم بيومي ط/ففف 39

 :  الرسالة موضوع
 أثناء ب وعالقتهم بالتغيرات في ضغط القلب المركزي التغيرات في معامل النبض المتغير ومعامل تغير كمية ضخ الدم من القل

 فص الكبد األيمن .عملية التبرع الحي ب
 المشرفون : 
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 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركأستاذ بقسم      ممدوح السيد لطفيـ أ.د/ 
 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومي خدير والعناية المركزةالتبقسم أستاذ     اسينخالد أحمد يـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة زةالتخدير والعناية المركأستاذمساعد بقسم      ـ   د/ أماني سعيد عمار
 معة المنوفيـةبكلية الطب جا زةــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم  مدرس    السالم كامل ـ   د/ ياسمين عبد

 التخدير والعناية المركزةماجستير    محمود محمد محمود المنير ط/ففف 40
 :  الرسالة موضوع

 يض .دراسة تأثير تركيب دعامة توصل الوريد األجوئ السفلي بالوريد الكبدي البابي على التغيرات الهيموديناميكية للمر 
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم أستاذ ب     ـ أ.د/ ممدوح السيد لطفي
 بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية التخدير والعناية المركزةأستاذبقسم      اسينـ أ.د/ خالد أحمد ي

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركأستاذ بقسم      ـ أ.د/ ياسر إبراهيم فتحي
 جامعة المنوفيـةبمعهد الكبد القومي  زةالمركالتخديروالعنايةبقسم  مدرس    ـ   د/ ياسمين عبد السالم كامل

 دكتوراه التشريح وعلم األجنة    رشا رجب عبده سليمه ط/ففف 41
 :  الرسالة موضوع

ي ذكر فوكليهما معا على الكلية في مرض السكري المستحث باألستريبتوزوسين  نسوليناألتخلص اليانسون مسالتأثير الوقائي ل
 الجرذ األبيض البالغ .

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةالتشريح وعلم واألجنة أستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــةالتشريح وعلم واألجنة قسم أستاذ مساعد ب     ـ   د/ عبير السيد الميهي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــالتشريح وعلم واألجنمدرس بقسم      ـ   د/ منار على فريد

 ماجستير جراحة العظام    محمد على محمد كريم ط/ففف 42
 :  الرسالة موضوع

 . تيستخدام الكامل والجزئي للعاصبة الجراحية في عملية استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعي كامل اسمنمقارنة بين اال
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــام أستاذ مساعد بقسم     ـ د/ أحمد فؤاد شمس الدين
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــام أستاذ مساعد بقسم     ـ د/ محمد عبد هللا الصاوي 

 األن  واألذن والحنجرةدكتوراه    محمد بهاء صالح المكاوي  ط/ففف 43
 :  الرسالة موضوع

 ن وكيفية التعامل معها .باألذ الصعوبات التي تواج  أثناء الوصول واإلدخال في عمليات زراعة القوقعة السمعية
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة األنف واألذن والحنجرةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ رةــــــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم     ـ أ.د/ عادل ثروت عطا هللا

 األكاديمية الطبية العسكريــــــــة رةــــــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم     ـ لواء د/ شريف ماهر العيني
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة رةـــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم  مدرس    أحمد حمدي الشافعيد/   ـ 
 ماجستير الطفيليات    مكاوي ه ه صبري  ط/ففف 44

 :  الرسالة موضوع
سيا بلهار عدوي ال المترافق مع العامل المساعد تريهالوس ديميكوالت على ذوبانالتأثير الوقائي للقاح مستضد البيض القابل لل

 المعوية في فئران التجارب .
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 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الطفيليـأستاذ بقسم    ـ أ.د/ أميمة كامل عبد السالم الشافعي

 ـةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــالطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أستاذ مساعد بقسم     ـ أ.د/ بهاء الدين وديع األسود
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةالطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مدرس بقسم     ـ   د/ شيماء أحمد شرئ الدين

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةــــــــــــــــــات الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم     ـ   د/ رهام مصطفي بركات
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير     أحمد محمد الشامي ط/ففف 45

 :  الرسالة موضوع
 تقييم الوسائل المختلفة للتهوية الالحتراقية إيجابية الضغط في مرضي متالزمة التداخل .

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد     ـ د/ محمود موسي الحبشي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد     ـ د/ محمد عبد الستار أغا

 المنوفيــــــــة بكلية الطب جامعة ة والتدرن ـــــاألمراض الصدريمدرس بقسم     ـ د/ أحمد عبد الرحمن األسدودي
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير    أحمد عبد المطلب القلشي ط/ففف 46

 :  الرسالة موضوع
 االبتمرات من البناء الحيوي إلى إيجاد الحلول في أمراض الدم المناعية .

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 مدرس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ   د/ عالء عفت عبد الحميد
 ـــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــم الباطنة العامــــــــــــــــبقس مدرس    إيناس صبحي زهراند/   ـ 
 ال اطنة العامةأمراض ماجستير    عالء حمدي سعيد الغتمي ط/ففف 47

 :  الرسالة موضوع
 . الفخاخ الخارجية للخلية المتعادلة في مرض الذئبة الحمراء

 المشرفون : 
 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 ـــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عماد محمد الشبينيـ   د/ 
 مدرس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ   د/ إيناس صبحي زهران

 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    مريم عالء الدين الشافعي ط/ففف 48
 :  الرسالة عموضو 

مع تطور التليف الكبدي وسرطان الكبد في المرضي  DEPDC5في جين  rs 1012068العالقة بين تنوع النمط الجيني 
 المصابين بالتهاب الكبد الوبائي "سي"

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     مها عبد الرافع البسيوني ـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم  أستاذمساعد    أحمد عبد الرحمن سنبلـ   د/ 
 جامعة المنوفيــــــــة ـــيأمراض الكبد بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس      أحمد كمال خميسـ   د/ 
 ماجستير ال اثولوجي    محمود أحمد محمد  ط/ففف 49

 :  الرسالة موضوع
 كرياسية .في سرطان االقنية البن 8التعبير المناعي الهستوكيميائي للبروتين المجند لموت الخلية المبرمن وخاليا ال س يدي 

 المشرفون : 
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 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيم أستاذ بقس      ـ أ.د/ رحاب منير سمك 
 ـــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيبقسم مساعد أستاذ       نانيس شوقي هول د/   ـ 
 جامعة المنوفيــــــــة بمعهد الكبد القوميا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيبقسم  مدرس     مرفت محمود سلطاند/   ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيبقسم  مدرس     أسماء شمس الدين محمدد/   ـ 
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير    حنان عبد العزيز الجمل ط/ففف 50

 :  الرسالة موضوع
 الموجات فوق الصوتية على الصدر مقابل األشعة المقطعية في تشخيص االنسكاب البللوري .

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة ة والتدرن ــــــــاألمراض الصدريبقسم ستاذ أ    عمرو عبد المنعم درويشد/ أ.ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة ة والتدرن ـــــــــاألمراض الصدري بقسمأستاذ     د/ رباب عبد الرازق الوحشأ. ـ

 لية الطب جامعة المنوفيــــــــةبك األمراض الصدرية والتدرن أستاذ مساعد     وحدـ   د/ سامي سيد أحمد الدح
قم  ر وع  ض و م ل  9119/10/6/8201ا

ريفل دور إبدبلـوم  لاألو الموافقة على اعتماد نتيجة الدراسات العليا الجزء  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
2018 . 

رار  قـــ ل  ا

 الموافقة على:
  فع للجامعة .على النحو التالي .. وير اعتماد النتيجة ف 1

 النس ة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصص م
 %75 9 3 4 12 16 طب األسرة 1
 %37ر5 3 5 2 8 10 الجراحة العامة 2
 %33ر33 1 2 2 3 5 األنف واألذن والحنجرة 3
 %72ر72 8 3 ففف 11 11 أمراض القلب واألوعية الدموية 4
 %57ر14 24 18 2 42 44 طب األطفال 5
 %25 1 3 4 4 8 األمراض العصبية والنفسية 6
 %50 5 5 1 10 11 طب المناطق الحارة 7
 %71ر24 25 10 2 35 37 التوليد وأمراض النساء  8
 %87ر5 35 5 4 40 44 األمراض الجلدية والتناسلية 9
 %45ر45 5 6 3 11 14 جراحة العظام 10
 %26ر92 7 21 3 26 29 الباثولوجيا اإلكلينيكية 11
 %19ر35 6 25 6 31 37 طب وجراحة العين 12
 %60 3 2 4 5 9 جراحة المسالك البولية 13
 %16ر66 1 5 1 6 7 األشعة التشخيصية 14
 %66ر7 2 1 ففف 3 3 السمعيات 15
 %10 1 9 2 10 12 التخدير والعناية المركزة 16
 %46ر43 13 15 6 28 34 األمراض الباطنة العامة 17
 %75 3 1 1 4 5 الطب الطبيعي والتأهيل 18
 %100 1 ففف ففف 1 1 والسموم الطب الشرعي 19
 دبلوم المهنية لمكافحة العدوى :الففف 
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 النس ة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصص م
 %100 52 ففف 24 52 78 طب بشري  1
 %97 32 1 9 33 42 طب أسنان 2
 %100 43 فففف 19 43 62 ةصيدل 3
 %100 12 فففف 9 12 21 تمريض 4

 

 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .ف الموافقة على منح الدرجة للطالب الناجحين وهم 2
 : ى مكافحة العدو لالمهنية دبلوم ال

 ف طب  شري :1 
 ممتاز       إيمان حسني محمد سالم  ف ط/1
 ممتاز        رشا جالل مصطفي عبد النبي ف ط/2
 ممتاز        إيمان على محمد أحمدي ف ط/3
 ممتاز       سومة السيد درويش عجالن ف ط/4
 ممتاز        أمل محمد عبد الحميد داودف ط/5
 ممتاز        أحمد إبراهيم السيد الدسوقيف ط/6
 ممتاز        لمياء محمد طه خليل ف ط/7
 ممتاز       إيمان عبد المنعم محمود محمد ف ط/8
 جدا جيد         هند محمد عفت ف ط/9
 جدا جيد      أسماء محمد سالم علم الدين  ف ط/10
 جدا جيد      أحمد محمد أحمد فكيرين  ف ط/11
 جدا جيد        وائل عادل  كر عبد العاطيف ط/12
 جدا جيد       نهي محمد كمال أبو حسين  ف ط/13
 جدا جيد       خليلفاطمة عمر أبو المعاطي  ف ط/14
 جدا جيد        غادة على بيومي عبد هللاف ط/15
 جدا جيد      محمود صابر جابر عزجوله  ف ط/16
 جدا جيد       مي وحيد جابر سيد أحمد عبده ف ط/17
 جدا جيد       إيمان صالح أحمد العدوي  ف ط/18
 جدا جيد        سمة رضا موسي الدسوقي ف ط/19
 جدا  جيد        محمد محمود سليمةابتسام ف ط/20
 جدا جيد      أماني نصر عبد الحميد نصر  ف ط/21
 جدا جيد         وليد عوض عبد الحليمف ط/22
 جدا جيد        سماح أحمد بركات عبد الرشيدف ط/23
 جيد//       فاطمة الزهراء مختار أحمد رةيع ف ط/24
 //يدج       أسمهان فهيم محروس حمودة ف ط/25
 //جيد      مصطفي أحمد محمود قدح  ف ط/26
 //جيد       أحمد أحمد فتحي داعوش ف ط/27
 //جيد        مروة حسن عبد الرحمن أمينف ط/28
 //جيد     سمر إبراهيم عبد العاطي رمضان ف ط/29
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 //جيد        مروة رمضان العزب عبده رزق ف ط/30
 //جيد       إيمان فوزي مصطفي محمد الشنوانيف ط/31
 //جيد        منى يسري أحمد غانم ف ط/32
 //جيد      محمود خالد عبد الحميد إبراهيم عدس ف ط/33
 //جيد      عمرو عبد العال عبد العالف ط/34
 //جيد        سمة أحمد حافظ البيه  ف ط/35
 //جيد        منار سامي عبد المجيد أحمدف ط/36
 //جيد      لبيريهام أحمد محمد ش ف ط/37
 //جيد       هدير عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطيف ط/38
 //جيد        صفوة فكري على الشورةجيف ط/39
 //جيد    سامح حسني عبد العزيز الجمالي  ف ط/40
 //جيد       على حسانين على حسانين  ف ط/41
 //جيد       وائل عادل عبد الحميد الس اعي ف ط/42

 //جيد     حمود سعد إبراهيم محمد جاب هللام  ف ط/43
 //جيد       أماني سعيد سعد على  كير ف ط/44
 //جيد       أسماء أحمد محمد زعرةان ف ط/45
 //جيد     إسالم محمد عبد السالم محمد الشيخ  ف ط/46
 //جيد       محمد أحمد عبد الرازق دياب ف ط/47
 //جيد       أسماء محمد أحمد شرشر ف ط/48
 مقبول        نشوي نبيل عبد الواحد إبراهيم ف ط/49
 مقبول       محمد قدري زكي النشار  ف ط/50
 مقبول        محمد بيومي على النحاسف ط/51
 مقبول        محمد أحمد محمد زعرةانف ط/52

 فففف طب أسنان :2 
 ممتاز      هدي زكي محمد خليل إبراهيم  ف ط/1
 جدا جيد       مرزوق محمددعاء فوزي  ف ط/2
 جدا جيد       دعاء مجدي حسن الصنفاوي  ف ط/3
 جدا جيد       رشا فتحي عبيد على العشري  ف ط/4
 جدا جيد      أسماء ممدوح محمد عفيفي محفوظ ف ط/5
 جدا جيد     إيمان ص حي إبراهيم حسن إبراهيم  ف ط/6
 جدا جيد      ريهام محمد خميس عبد النبي المسيري  ف ط/7
 جدا جيد        عبير دسوقي مصلحي النعمانيف ط/8
 جدا جيد        أشواق عبد الرازق طعيمةف ط/9
 جدا جيد       سلوي هاشم محمد الشري  ف ط/10
 جدا جيد     غادة حامد عبد الصمد أحمد شنبف ط/11
 جدا جيد      الشيماء محمد شوقي سليمان موسي ف ط/12
 جدا جيد       د أبو النورأية محمد أحم ف ط/13
   جدا جيد       خالد محمود حسن الشري  ف ط/14
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 //جيد        أسماء ماهر حامد إبراهيم طهف ط/15
 //جيد       ريم مختار على السبروت ف ط/16
 //جيد        أية محمد جمال على الشنوانيف ط/17

 //جيد       أميرة أبو زيد أبو اليزيد أبو زيد ف ط/18
 //جيد       محرز محمد إبراهيم محرز ف ط/19
 //جيد       مجدي السيد رضا محمد جمال الدين ف ط/20
 //جيد        سمة صالح محمد قشقوش ف ط/21
 //جيد       نهي محمد محمد متولي أبو السعودف ط/22
 //جيد       محمود حمدي محمود المنوفي ف ط/23
 //جيد      إسالم عالء ص حي حجاج  ف ط/24
 //جيد       محمد عبد الرحمن محمد حسينف ط/25
 //جيد       عبد الصمد بيومي لبيب فرحات ف ط/26
 //جيد        عالء محمود رجب رسالنف ط/27
 //جيد        أحمد بيومي عبد الفتاح الطرشف ط/28
 مقبول    أحمد مجدي مصطفي كامل محمد الشايب  ف ط/29
 مقبول     الحميد عبد النعيم أحمد عبد النعيم عبدف ط/30
 مقبول        إيهاب هاشم شع ان زعرةانف ط/31
 مقبول        محمد نبيل محمد عبد العزيزف ط/32

 ف صيدلة :3 
 ممتاز     إيمان أحمد عبد العظيم الجمل سعده  ف ط/1
 ممتاز     يسرا محمد عاصم عبد الحميد صقر  ف ط/2
 ممتاز       سكر والء أبو  كر رشدان  ف ط/3
 ممتاز       عزة عبد هللا معوض عبيدف ط/4
 ممتاز         سالي كمال فؤاد قنديلف ط/5
 ممتاز        عبير نشأت عبد الحميد يوس ف ط/6
 ممتاز         سماء سعيد إبراهيم دنياف ط/7

 ممتاز      فاتن عبد الخالق السيد أبو محمود ف ط/8
 جدا جيد        وده ه جمال محمد محم ف ط/9
 جدا جيد       إسراء طلعت شهدي أحمد ف ط/10
 جدا جيد      رضوى عصام الدين حمزه محمد ف ط/11
 جدا جيد       نورا محروس موسي أبو موسي ف ط/12
 جدا جيد         ه ه السيد محمد هزوف ط/13
 جدا جيد       أحمد جمال عواد محمد  ف ط/14
 جدا جيد        ان البوهيتريزا عبده سليمف ط/15
 جدا جيد       ه ه عبد المعز محمد يوس  مجاهدف ط/16
 جدا جيد      وعد محمد عبد الغني عرفه  ف ط/17
 جدا  جيد      ه ه صبري ع اس الشاكري   ف ط/18
 جدا جيد       آالء محمد عبد الغفار شلبي ف ط/19
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 اجد جيد       مروة محمد عبد السميع خطاب ف ط/20
 جدا جيد       سعدية عبد الرازق إبراهيم النحاسف ط/21
 جدا جيد      سحر محروس عبد الوهاب محروس ف ط/22
 جدا جيد      داليا محمد سي  النصر محمد الحديديف ط/23
 جدا جيد     سمية مصطفي كمال فهيم خميس  ف ط/24
 جدا جيد       مرام محمود عبده قشقوش ف ط/25
 جدا جيد      ب صبري عبد الرؤف الحفناوي ماهيتا ف ط/26
 جدا جيد      الشيماء عبد المرضي محمد منصور ف ط/27
 جدا جيد      سارة مجدي عطية خميس  ف ط/28
 جدا جيد       أميرة عبد النبي عراقي محمد ف ط/29
 //جيد         اسنت أحمد مصطفي الهجعف ط/30
 //جيد         سمر فؤاد السيد عمرف ط/31
 //جيد        رانيا محمد أبو النصر حنوتف ط/32
 //جيد      سارة نبيل أبو العزم الشوني  ف ط/33
 //جيد       أحمد جمال الدين صا ح على ف ط/34
 //جيد        أسماء محمد نجيب لطفيف ط/35
 //جيد     عالء الدين السيد عمر السيد عبد الفتاح ف ط/36
 //جيد        الفأماني محمد أحمد خف ط/37
 //جيد        سارة رشاد السيد عبد هللاف ط/38
 //جيد      رنا عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي ف ط/39
 //جيد        جوليا فريد شوقي سليمانف ط/40

 //جيد        ماريان صموائيل صليب خليلف ط/41
 //جيد        مروة قطب على طير البرف ط/42
 مقبول      د حماد السيد عنيوفدوي محم  ف ط/43

 فف تمريض :4 
 ممتاز        هالة محمد حافظ عبد رةهف ط/1
 ممتاز       إيمان شلبي مصطفي عثمان ف ط/2
 جدا جيد        دعاء طارق عبد الحميد داودف ط/3
 جدا جيد  شيماء عبد اللطي  أحمد سيد أحمد محمد  ف ط/4
 جدا جيد       ماجدة جمال محمود عبد المعطي ف ط/5
 جدا جيد     هناء محمود مصطفي أحمد مصطفي ف ط/6

 جدا جيد       جهاد محمد محمد شحاته  ف ط/7
 جدا جيد     رشا محمد مختار الشافعي عبد الدايم ف ط/8
 جدا جيد         انغام أشرف محمد بنداري ف ط/9
 جدا جيد        أميمة عبد الستار عامر محفوظف ط/10
 جدا جيد       دي فوزي محمد داوده  ف ط/11
 //جيد       إسراء أشرف محمد بنداري  ف ط/12

قم  ر وع  ض و م ل  1200/10/6/8201ا
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 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . أحمد محمد طه حلوة /ببيللط التخدير والعناية المركزةفي 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1201/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 عبد اللطي  إبراهيم الرشيدي . ريهام /بيبةللطفي جراحة األذن واألن  الحنجرة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1202/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 أحمد محمود موسي حمدان . /بيبللطفي جراحة األذن واألن  الحنجرة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1203/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . الحصري إيناس مجاهد مليجي  /بيبةللطفي ال اثولوجيا 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1204/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 رشا يسري كامل صالح . /بيبةللطفي جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  5120/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . محمد عبد السالم أحمد محمد /بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة فقةالموا
قم  ر وع  ض و م ل  1206/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 كريم محمد كمال الدين منتصر . /بيبللطفي جراحة المخ واألعصاب 

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعة ... الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1207/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 عادل سعد زيدان . /بيبللطفي الجراحة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
ر وع  ض و م ل  1208/10/6/8201قم ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 سهام أحمد عبد العزيز . /بيبةللطفي الهستولوجيا 

قــ ل رارـا  : ـ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  9120/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث مذ
 علياء صالح على العفيفي . /بيبةللطفي التشريح واألجنة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1012/10/6/8201ا

 توراه الدك منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنالكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل 
 . داليا سعد محمود رسالن /بيبةللط التوليد وأمراض النساءفي 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1112/10/6/8201ا

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأندراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لل
 . سماح محمد سامي يوس  /بيبةللط الطب الطبيعي والتأهيلفي 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1212/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنيففا وال حففوث مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العل
 %.79ر92 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرإيمان حلمي دسوقي حبيش  /بيبةللطالماجستير في عالج األورام والطب النووي 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1213/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنأ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث مففذكرة 
 %.72ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرمحمد عمر البنهاوي  /بيبللطالماجستير في جراحة األذن واألن  والحنجرة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

و ض و م ل قم ا ر  1214/10/6/8201ع 

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.87ر72 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديرمروة القصري عبد الشافي الشين  /بيبةللطالماجستير في الطفيليات 

قــ ل رارـا  : ـ

 ويرفع للجامعة...  الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1215/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.82ر78 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقديرإيمان سامي على إسماعيل  /بيبةللطالماجستير في الطفيليات 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1216/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 ونســـبة مئويـــة /جيففد/ عـــام بتقــديرأحمفففد عثمفففان عثمفففان السيسفففي  /بيــبللطالماجسففتير ففففي أمفففراض القلفففب واألوعيفففة الدمويفففة 

 %.65ر94
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
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قم  ر وع  ض و م ل  1217/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 ةونســبة مئويــجيففد//   عــام بتقــديرجمففال كامففل يوسفف  كشففك إسففالم  /بيــبللطالماجسففتير فففي أمففراض القلففب واألوعيففة الدمويففة 

 %.69ر8
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1218/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 ة مئويـةونسـبجيفد//   عـام بتقـديرخالفد حسفين عبفد السفالم الشفرنوةي  /بيـبللطلفب واألوعيفة الدمويفة الماجستير في أمراض الق

 %.74ر82
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  9121/10/6/8201ا

 مففنح درجففةلجماعيففة و الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة وا ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.70ر69 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرعمرو عبد العزيز حافظ  /بيبللط جراحة العظامالماجستير في 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1220/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو ارير الفرديففة والجماعيففة الموافقففة علففى اعتمففاد التقفف ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.74ر28 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقدير حاتم فهمي محمد السيد /بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1221/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة الموافقففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 مئويــة ونســبة  ممتففاز عــام بتقــدير فاطمففة أحمففد عبففد الفتففاح السففيد /بيبــةللطالماجسففتير فففي األمففراض العصففبية والطففب النفسففي 

 %.89ر12
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1222/10/6/8201ا

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنلدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية ل
 %.77ر69 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرمي محمد صالح الدين صالح  /بيبةللطالماجستير في السمعيات 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  2312/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأن.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث مففذكرة أ
 %.74ر72 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقدير سارة ص حي على صقر /ةبيبللط طب األسرةالماجستير في 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1224/10/6/8120ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.72ر78 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرهمت مصطفي السيد مصطفي  /بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
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ق ر وع  ض و م ل  1225/10/6/8201م ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.72ر88 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرفاطمة صبري جاد هللا على  /بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

قــ ل رارـا  : ـ

 لجامعة... ويرفع ل الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1226/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 ونســـبة مئويـــةجيفففد//   عـــام بتقـــديرشفففيماء عبفففد الفففرحمن المحمفففدي محمفففد  /بيبـــةللطالماجسفففتير ففففي التوليفففد وأمفففراض النسفففاء 

 %.74ر42
قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1227/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.78ر67 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرمنى الشحات عبد الشافي خضر  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة

 
قم  ر وع  ض و م ل  1228/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.78ر05 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديري زكريا السيد غنام يح /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة

قم  ر وع  ض و م ل  1229/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.76ر09 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرالهام فتحي السيسي  /بيبةللطوأمراض النساء  الماجستير في التوليد

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة

قم  ر وع  ض و م ل  1230/10/6/8201ا

 جففةمففنح در و الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.79ر35 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرمحمود قدري أحمد عبد اللطي   /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1231/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو ارير الفرديففة والجماعيففة الموافقففة علففى اعتمففاد التقفف ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.69ر3 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديروليد طه عبد الرحمن محمد  /بيبللطالماجستير في أمراض ال اطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1232/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.76ر05 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرفاطمة نعمان محمد على  /بيبةللطالماجستير في أمراض ال اطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1233/10/6/8201ا
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  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدرا
 %.72ر79 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرأحمد عبد العزيز سالمة  /بيبللطالماجستير في أمراض ال اطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1234/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث مففذك
 %.78ر55 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرمحمد سعيد حامد أبو المجد  /بيبللطالماجستير في أمراض ال اطنة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
ل قم ا ر وع  ض و  5123/10/6/8201م

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.74ر64 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرأحمد الرفاعي على أبو االغا  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة فقةالموا
قم  ر وع  ض و م ل  1236/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.71ر75 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقدير حسام فهمي البرةري  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

ق ل رارـــا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  7123/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.92ر06 مئوية ونسبة  ممتاز عام بتقدير رنا محمد عاشور جبريل /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1238/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.76ر30 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرهانم رضا محمد غيطاس  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1239/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.72 ونسبة مئوية  //جيد عام بتقديررعي البيومي مي أبو النصر الب /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1240/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.72 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرشاهندة شهبور مقلد  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1241/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.88ر25 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقديرمي أبو اليزيد منصور البدوي  /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

قــ ل رارـا  : ـ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1242/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.75ر27 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقدير الزهراء أحمد عبد العزيز مصطفي /بيبةللطجستير في طب األطفال الما

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

قم  ر وع  ض و م ل  1243/10/6/8201ا

 مففنح درجففةوالجماعيففة و  الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.72ر89 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرأحمد السيد أحمد العدلي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1244/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو لتقففارير الفرديففة والجماعيففة الموافقففة علففى اعتمففاد ا ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.75ر03 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرمحمد سعيد محمود أحمد  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1245/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو ة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة الموافقفف ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.77ر16 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرسمر شبل على سلطان  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1246/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  بشــأنـــ مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.79ر95 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقدير إيمان على فتحي النضار /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1247/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنلعليففا وال حففوث مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات ا
 %.81ر56 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرفاطمة يحيي نجم  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1248/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنلدراسففات العليففا وال حففوث مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة ل
 %.77ر61 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقدير دينا أحمد أحمد عالم /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1249/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنوكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث  مففذكرة أ.د/
 %.72ر80 ونسبة مئوية  //جيد عام بتقديروائل عادل عبد الحميد الشافعي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1250/10/6/8201ا
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 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.74ر03 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرإيمان السيد أحمد الكفوري  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ة... ويرفع للجامع الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1251/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.80ر18 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرنجوي طلعت محمود أبو النجا  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة فقةالموا
قم  ر وع  ض و م ل  1252/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.66ر25 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديررشا عادل محمد المرسي  /بيبةللطالماجستير في ال اثولوجيا اإلكلينيكية 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1253/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.77ر17 ونسبة مئويةدجدا  جي عام بتقديرمحمد على أحمد هريدي  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1254/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.76ر83 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرالخياط محمد ماهر محمود  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1255/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.76ر17 ونسبة مئويةجيدجدا   عام بتقديرطالل على مغازي مبروك  /يببللطالماجستير في الجراحة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1256/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.68ر78 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرمحمد السيد محمد عبد الرازق  /بيبللطلجراحة العامة الماجستير في ا

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
قم  ر وع  ض و م ل  1257/10/6/8201ا

 مففنح درجففةو الموافقففة علففى اعتمففاد التقففارير الفرديففة والجماعيففة  ـــ بشــأنمففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 %.65ر91 ونسبة مئويةجيد//   عام بتقديرأيمن حمدي محمد السجاعي  /بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

قــ ل رارـا  : ـ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

قم  ر وع  ض و م ل  1258/10/6/2018ا

 /طبيبـةللاض النسفاء سفات العليفا ففي التوليفد وأمفر الموافقفة علفى مفنح دبلفوم الدراــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسفات العليفا وال حفوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )نورا حسن عبد الحميد العبد 
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رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1259/10/6/2018ا

رة األذن والحنجففو الموافقففة علففى مففنح دبلففوم الدراسففات العليففا فففي جراحففة األنفف  ـــ بشــأن مففذكرة أ.د/ وكيففل الكليففة للدراسففات العليففا وال حففوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )نظيرة إبراهيم حسب هللا  /للطبيبة

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1260/10/6/2018ا

يد ياسفمين السف /يبـةللطبالموافقفة علفى مفنح دبلفوم الدراسفات العليفا ففي التخاطفب ــ بشـأن وكيل الكلية للدراسات العليا وال حفوث  /مذكرة أ.د
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) محمد االمام

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  1261/10/6/2018ا

 /لطبيـبلرية والتفدرن الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في األمفراض الصفدـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )محمد حمدي عطية حسب عمر 

رار : قــــ ل  ا

 .. ويرفع للجامعةالموافقة .
قم  ر وع  ض و م ل  2126/10/6/2018ا

لسفيد أيمفن ا /للطبيـب جراحفة العظفامالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليفا ففي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة ) تهامي زهير

ل رار :ا  قــــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة

 تاسعا :  ما يستجد من أعمال :

قم  ر وع  ض و م ل  3612/10/6/2018ا

القسـم بالمـدرس الموافقفة علفى تعيفين د/ حفازم عفزت أنفور السرسفي ــ بشـأن  رئفيس التخفدير والعنايفة المركفزةأ.د/  عرض خطفاب
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد والكلية 

ل ــا رارـق   :ـ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  4612/10/6/2018ا

م والكليـة لمـدة األسـتاذ بالقسـمفنح د/ إبفراهيم إبفراهيم المحفالوي الموافقفة علفى ــ بشـأن  رئيس األمراض الصدرية والتدرن أ.د/  عرض خطاب
 لكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بها .عام أول بدون مرتب للعمل بالمم

رار : قــــ ل  ا

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

قم  ر وع  ض و م ل  5126/10/6/8201ا

لقسـم والكليـة المـدرس بارانيفا إبفراهيم ياسفين الموافقة على تعيفين د/ ـ بشأن  األنسجة وةيولوجيا الخليةرئيس أ.د/  عرض خطاب
 ذات القسم والكلية .بلشغل وظيفة أستاذ مساعد 

ــ ق ل رارـا   :ـ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
قم  ر وع  ض و م ل  5612/10/6/8201ا

 لموافقفة علفىتوصيات مجلس إدارة وحدة ضمان الجـودة واعتمادهـا بـاـ بشأن  مدير وحدة ضمان الجودة  الكليةد/  عرض خطاب
 . كاديمية والمصداقية واألخالقياتلوظيفي للقيادات األ ي ات التوصي  اتحديث كت
قــ ل رارـا  : ـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليفوم ففأعلن السفيد األسفتاذ الفدكتور أحمفد  /وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمفد على جمال الدين

 
 
 

جلس                    م ل ا ن  ي م                                أ
د  ي م ةع ي ل ك ل   ا
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