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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 1028/1029" للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة 

 21/7/1029الموافق األحدالمنعقدة يوم و

العاشرة والنصف وذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي الحادية عشرالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  81/7/0282الموافق  ألحدايوم  صباح

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

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

    رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة      ـ أ.د/عاطف أبو السعود علي
  عامـــــــةرئيس قسم أمراض الباطنة ال    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

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

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

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

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     ونيس بحيريعصام عبد الـ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسم       حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      هدمحمد أحمد أحمـد مجاـ أ.د/ 

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

 لرئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــ     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/

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

  ةــــــــإلكلينيكيا الفارماكولوجياقائم بعمل رئيس قسم      ـ   د/ مها محمد على البطش 
 أستاذ بقسم طب األطفال      ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق

   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار
 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/
  بقسم الطفيليــــات أستاذ     نادية صالح النحاس ـ أ.د/

   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
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  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ     الصعيديأسماء جابر عبده  ـ أ.د/

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

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

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد

 عـجتمــأستاذ بقسم الصحة العامة وطب الم     ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة     عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 

  أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية     ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة      ـ أ.د/ محمود على سليمان

 أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام     ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي
 أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال      ـ أ.د/ علي محمد الشافعي

  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       د أبو سالممحمود السيـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

    األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة  بالمستشفيات الجامعية     ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    ذليد/ رانيا محمد عزمي الشاــ  

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية       عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ د/

  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     لدماطيـ  د/ وائل جابر السيد ا
 * وحضر كل من اإلنابة:

  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــزة  ـ أ.د/ غادة على حسن    أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن   ـ أ.د/ أحمد عامر خميس
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/  ة ــيس قسم األشعة التشخيصيــــــرئ ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي
  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة  ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات رئيس قسم طب األســـرة ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

 لعامـــةأستاذ بقسم الباطنة ا   سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 
 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيدـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث ـ أ.د/
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة  ء حسن عبد المؤمن مرعيـ أ.د/ عال رئيس قسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـ أ.د/ مها السيد سليمان
  أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر ـ د/ رفيق فكري برسيم

   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي  المتوطنة أستاذ بقسم األمراضـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح 
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر أستاذ بقسم الفسيولوجيا جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 

    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــامـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد   ض النســــــــاءأستاذ بقسم التوليد وأمرا ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 
 أستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة ـ أ.د/ محمد قمر الشرنوبياإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجياـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 

 د سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ مساع ـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل 
 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم  ـ أ.د/ معوض محمد الخولي   مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
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   نقيب أطباء المنوفيـــــــــة     ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 
 

 ادة وكالء الكلية للنظر في تقارير األقسام المقدمة للجان العلمية للترقية*تم مناقشة موضوع تشكيل لجنة من الس
وفي حالة عدم وجود أحد الوكالء يحل محله أ.د/ محمود السيد أبو سالم من أعضاء هيئة التدريس وتوكيل السيد أ.د/ عميد 

  القرار: الموافقة... الكلية التقارير موضع التدقيق لهذه اللجنة .
 ادته السادة الحضور بمناسب قرب عيد األضحي المبارك أعاده هللا علي الجميع بالخير واليمن والبركات .هنأت سيـــ 

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

 ...دوام التوفيق  مجلس متمنيا للجميعالالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 

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

 2179/22/7/1029الموضوع رقم 

 الموافـق الثالثـاءوالمنعقـدة يـوم  1028/1029 يللعـام الجـامع" العاشـرةالمصادقة على محضر اجتمـاع مجلـس الكليـة " الجلسـة 
حتــــــى  2268/20/6/1029 والمتضــــــمنة القــــــرارات مــــــن 12/66/1029والممتــــــدة حتــــــى يــــــوم األحــــــد الموافــــــق  1029/ 22/6

2128/20/6/1029 . 
 القــــرار :

 المصادقة

 2180/22/7/1029الموضوع رقم 

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

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

ـــ د/ ســعيد إســماعيل اإلمــام 8  المــدرس بقســم جراحــة المــخ واألعصــاب بالكليــة ضلــى الصــين لحضــور مــ تمر الكــونجرس ـ
لســـيادتص دعـــوة   علـــى نفقتـــص الخاصـــة حيـــث يوجـــد 1029ســـبتمبر  21حتـــى  9العـــالمي لجراحـــة المـــخ واألعصـــاب فـــي الفتـــرة مـــن 

 لحضور الم تمر  .
 المدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب بالكلية  ــ د/ محمد نبيل حنفي محمود 0
 المدرس المساعد بقسم جراحة المخ واألعصاب بالكلية   ــ ط/ محمد خالد عيسي3

علــى نفقــة  1029ســبتمبر  21حتــى  9ضلــى الصــين لحضــور مــ تمر الكــونجرس العــالمي لجراحــة المــخ واألعصــاب فــي الفتــرة مــن 
 الم تمر  .ب لكل منهم بحث مقبولالجامعة حيث يوجد 

المدرس بقسـم جراحـة العظـام بالكليـة لحضـور مـ تمر الجمعيـة األوروبيـة لجراحـة ــ د/ عمرو عبد المرضي على قنديل  1
لسـيادتص  الخاصـة حيـث يوجـد بكوبنهاجن بالدنمارك على نفقتـص 1029سبتمبر  2أغسطس حتى  22الكتف والمرفق في الفترة من 
 دعوة  لحضور الم تمر  .

 للصدربالكلية لحضور م تمر الجمعية األوروبية  األمراض الصدريةبقسم  األستاذ المساعد  مها يوسف الحفناويــ د/ 5
 قبـــولبحــث م حيــث يوجـــد الجامعـــة ةعلــى نفقــ بمدينـــة مدريــد بأســـبانيا 1029 أكتــوبر 1حتــى  ســـبتمبر 18فــي الفتـــرة مــن الــدولي 

 الم تمر  .ب
ــى حســن  6 ـــ د/ مــدحت ســامي عل المــدرس بقســم جراحــة التجميــل والحــروق بالكليــة ســنؤافورة لحضــور مــ تمر الحــروق ـ

 بحثين مقبولين بالم تمر  . على نفقة الجامعة حيث يوجد 1029أغسطس  22حتى  26األسيو باسيفيكي في الفترة من 
طفـال بالكليــة صــاللة بســلطنة عمـان لحضــور المــ تمر اإلقليمــي األول المــدرس بقســم طــب األــــ د/ وائــل عبــاس بحــبح  7

 علي نفقتص الخاصة حيث يوجد لسيادتص دعوة لحضور الم تمر.1029أغسطس  26حتى  26لطب األطفال في الفترة من 
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ي رســالة أســتاذ متفــرغ بقســم أمــراض القلـب واألوعيــة الدمويــة بالكليــة والمشــرف الرئيســي علــــــ أ.د/ طــارق صــالح خليــل  1
الــدكتورال للطبيبــة/ أســماء عبــد الكــريم محمــد قنــاوي المــدرس المســاعد بالقســم وعضــو بعثــة اإلشــراف المشــترك بجامعــة مــار  كــوين 

لمتابعة الطبيبة المذكورة علي نفقة وزارة التعليم العالي طبقا  1029بدال من شهر أبريل  1029بلندن بانجلترا خالل شهر أكتوبر 
 شترك .لنظام اإلشراف الم

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 2182/22/7/1029الموضوع رقم 

الموافـق  األحـد والمنعقـدة يـوم  1028/1029" للعـام الجـامعي  التاسـعة " الجلسةالدراسات العليالجنة ضحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
9/6/1029 .   

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2181/22/7/1029الموضوع رقم 

 1028/1029للعـــام الجـــامعي الســـابعة" " الجلســـة  برنـــامل الطـــب والجراحـــة التكـــامليالمجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع ضحاطـــة 
 . 9/6/1029 الموافق األحد والمنعقدة يوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علماالموافقة على ما جاء بالمحضر و 
 2181/22/7/1029الموضوع رقم 

 األحـدوالمنعقدة يـوم  1028/1029" للعام الجامعي التاسعة" الجلسة  القيم والمبادي لجنةضحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 26/6/1029الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 1218/22/7/1029الموضوع رقم 

دة يــوم والمنعقــ 1028/1029" للعــام الجــامعي  العاشــرة " الجلســةالعالقــات الثقافيــةلجنــة ضحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 2/2/1029الموافق  األحد

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 5218/22/7/1029الموضوع رقم 

والمنعقـدة  1028/1029" للعـام الجـامعي العاشـرة" الجلسـة  شـئون التعلـيم والطـالبلجنـة ضحاطة المجلس علما بمحضـر اجتمـاع 
 . 21/2/1029الموافق األحد يوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 : المؤجلةموضوعات ال: الثا ث
 2181/22/7/1029الموضوع رقم 

أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ــ بشأن إبداء رغبة الكلية في تجديد البروتوكول بين مذكرة إعادة عرض 
 مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وجامعة المنوفية لعمل وحدة بحثية ألمراض عضلة القلب .

 
 

 : ـرارـالقــ

عـادة  يتم اسـتطالع رأي مجلـس قسـم القلـب واألوعيـة الدمويـة فـي النقـاط التـي يرغـب تعـديلها فـي االتفـاق مـع أ.د/ مجـدي يعقـوب وا 
 عرضها علي مجلس الكلية . 

 : وحدة ضمان الجودة: موضوعات  رابعا
 2187/22/7/1029الموضوع رقم 
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 .لعمـل فـي مختلـف القطاعـات ومناقشـة معوقـات سـير العمـل ..بيـان سـير ا ـــ بشأنعرض خطاب أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة 
  وتشكيل فريق التخطيط االستراتيجي للكلية . ...للجامعة .عن سير العمل في الخطة اإلستراتيجية  تقديميكذلك عرض 

 القــــرار

 ةــــــــــــــــــــالموافق
 : موضوعات شئون التعليم والطالب : خامسا

 8218/22/7/1029الموضوع رقم 

 1028/1029للعـام الجـامعي الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة الممتحنـين ــــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية  
الطـب الشـرعي ـــــ   ( Blood and Lymphــــ موديـول   musculoskeltalاألولـي )موديـول الميكروبيولوجيـا  الفرقـة :  لألقسـام

 . والسموم اإلكلينيكية
 لقــــرارا

 الموافقة
 9218/22/7/1029الموضوع رقم 

( من السادة أعضاء هيئة التدريس 85عدد ) تكليفعلى  الموافقةـــ بشأن  منسق برنامل الطب والجراحة التكامليمذكرة أ.د/  
 . 0281/0282ببرنامل الطب والجراحة التكاملي والبرنامل المتميز للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 لقــــرارا

 الموافقة علي النحو التالي :
 نائب مدير المرحلة الثانية بدال من د/ أحمد حمدان   ــ د/ نهي محمد عيسي2
 مسئول المستوي الثاني بدال من د/ سومة السيد عجالن   ــ د/ مها السيد سليمان1
 مسئول المستوي الثالث بدال من د/ أميرة حامد   ــ د/ سمر الرفاعي2
 مسئول المستوي الرابع بدال من د/ منار فوزي داودز    ء عفتــ د/عال1
 رانيا ياسينبدال من د/  مرشد أكاديمي للمستوي األول   الحبيبيــ د/ مصطفي 6
 مرشد أكاديمي للمستوي الثالث بدال من د/ أسماء شمس الدين     ــ د/ هند أحمد قاسم6
 لرابع بدال من د/ هالة الحارونمرشد أكاديمي للمستوي ا   ــ د/ أيمن البتانوني2
 مسئول ضعالمي للمستوي األول  ــ د/ نهي محمد أبو حسين8
 مسئول ضعالمي للمستوي الثاني  ــ د/ زينب عبد العزيز قاسمي9

 مسئول ضعالمي للمستوي الثالث  ــ د/ فاطمة شعبان قنديل20
 مسئول ضعالمي للمستوي الرابع   ــ د/ عزة زغلول لبيب22
 مسئول عالقات عامة للمستوي األول   دينا محمد عالم ــ د/21
 مسئول عالقات عامة للمستوي الثاني  ــ د/ رشا جالل مصطفي22
 مسئول عالقات عامة للمستوي الثالث   ــ د/ مها البطش21
 مسئول عالقات عامة للمستوي الرابع  ــ د/ نهاد بدر عبد العاطي26
 
 

 9021/22/7/1029الموضوع رقم 

األولــي علــى قبــول األعــذار المرضــية لــبعض طــالب الفرقــة  الموافقــةـــــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبأ.د/ وكيــل الكليــة  مــذكرة
 . 0281/0282الثانية والثالثة وذلك عن امتحانات الدور األول  للعام الجامعي و 

 القــــرار

 امعة .مع رفع العذر من الثالث ضلى العاشر للج الموافقة علي النحو التالي:
 الفرقة األولي :

 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
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 الخامس كيمياء أحمد علي أبو المكارم البربري 2
 الثاني تشريح أحمد توفيق عيد أبو منديل 1
 الثالث تشريح محمد عمرو عادل عباس صالح 2
 الثاني بالنقصان فسيولوجي رحاب رأفت عبد المحسن موسي 1

 ثانيال يرمالت
 األول Blood&lymphatic ضبراهيم مصطفي ضبراهيم الجنزوري 2
 
1 

 
 ضسماعيل أحمد ضسماعيل سرحان

 األول الفصل الدراسي الثاني
Foundation 1 الثاني 
Foundation 3 الثالث 

 األول Musculoskeletal 2 حسام محمد فتحي البؤدادي 2
 الثاني Blood&lymphatic حنين شوقي محمد الحلو 1

Musculoskeletal 2 الثالث 
 الثاني Musculoskeletal 1 محمد جمال حامد شهاب 6
 األول Blood&lymphatic محمد فتحي حسن العبد 6
 
2 

 
 مصطفي شريف رمضان عيسي

Musculoskeletal 1 الثاني 
Musculoskeletal 2  
Blood&lymphatic  

 األول Blood&lymphatic عبد العالممدوح مجدي عبد العال زكي  8
 

 الفرقة الثانية :
 الثالث كيمياء حيوية محمد أيمن السيد زهران 2
 الثالث كيمياء حيوية محمد طارق فريد الفقي 1
 األول فسيولوجيا ـــ كيمياء حيوية ضبراهيم محمد العيسوي العزب زايد 2
 األول ـــ الثاني ـــ  تشريحفسيولوجيا ـ أحمد ضبراهيم عبد الحليم عبد المنعم 1
 األول تشريح أحمد جمال الدين الؤتمي 6
 الثالث فسيولوجيا أحمد جمال عبد هللا محمدي حلول 6
 األول فسيولوجيا أحمد حمدي حسين شاهين 2
 األول  فسيولوجيا أحمد سيد أحمد بنداري أبو حجر 8
 األول ـــ تشريح فسيولوجياـــ كيمياء أحمد عبد الحميد مشحوت دويدار 9
 األول  كيمياء ــــ تشريح ـــ هستولوجيا  أسماء محمد خليل عبد الرحيم 20
 األول كيمياء حيوية أماني مبروك على محمد الدسوقي 22
 األول تشريح أمنية حسن محمد حسن 21
 الثاني فسيولوجيا  صبحي فوزي رمضانضيمان  22
 األول تشريح أية جمال عاشور مصطفي الجمال 21
 الثالث ـــ الرابع فسيولوجيا ـــ تشريح أية عزت سليمان عزب الشون 26
 األول ـــ الثاني  فسيولوجيا ـــ تشريح  تقي سمير سليمان عياد 26
 األول تشريح  داليا أشرف قطب الكريدي 22
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 األول تشريح دعاء ياسر عبد الفتاح خطاب 28
 الثاني لوجياــ كيمياء ــ تشريح ـ هستولوجيافسيو  رشا عبد الهادي ضبراهيم عامر 29
 الثاني تشريح سجدل محمد محمد حسن بكير 10
 األول فسيولوجيا ـــ كيمياء سمر زكريا السيد عبد المحسن 12
 األول كيمياء شروق سمير عباس جبريل 11
 األول تشريح شيماء عبد الهادي محمد عبد الحليم 12
 األول تشريح لبناضياء رمضان عبد المطلب ا 11
 األول تشريح عال سعيد محمد الدفراوي 16
 األول كيمياء حيوية على محمد على التراس 16
 األول  هستولوجيا عمار ضيمن حامد بحبح 12
 الثاني تشريح كريم مصطفي حسن عامر حسن 18
 الثاني  فسيولوجيا محم أبو الفتوح حلمي عبد الجواد 19
 الثاني فسيولوجيا و شلبايةمحمد السيد أحمد أب 20
 الثاني كيمياء محمد خالد سعد العجمي 22
 الثاني  كيمياء محمد سامي محمد المرسي الشامي 21
 األول تشريح محمد عصام محمد أبو حمد 22
 األول تشريح محمد على محمد الخواص 21
 الثالث كيمياء محمد على محمد شيحص 26
 الرابع فسيولوجياــ كيمياء ــ تشريح ـ هستولوجيا مدمحمد يحيي عبد الفتاح أبوأح 26
 الثاني كيمياء محمود محمد شبل مؤازي 22
 األول فسيولوجيا  مرام بعشر خضر محمد 28
 األول فسيولوجيا مريم بدر عبد هللا شعفص 29
 األول  تشريح  مريم عالء الدمرداش أحمد 10
 األول تشريح منار سعيد على مصطفي شنب 12
 الثاني فسيولوجيا ـــ تشريح ـــ هستولوجيا منى موسي فريد منصور 11
 األول فسيولوجيا ــ كيمياء ـــ تشريح ــ هستولوجيا مي حسين محمد شعبان 12
 األول كيمياء ندي عزت عبد الرحمن صقر 11
 األول كيمياء وسام حمدي السيد الخولي 16
 الثاني تشريح ياسمين مصطفي محمد شعيب 16
 األول سلوكية محمد عبد العزيز أحمد جنص 12
 الثالث فسيولوجيا ـــ كيمياء أحمد شوقي عبد العزيز الجمس 18
 الثالث تشريح ـــ هستولوجيا ـــ سلوكية أنس أحمد محمود النحاس 19
 فسيولوجيا ــ كيمياء ـــ تشريح ــ  محمد عمرو عادل عباس صالح 60

 تشريح ـــ فسيولوجيا فرقة أولى
 الثالث

 الثالث فسيولوجيا نور محمد عبد ربص السيد النجار 62
 فسيولوجيا ــــ تشريح ــ  أحمد على أبو المكارم البربري 61

 فسيولوجيا ــــ كيمياء فرقة أولي
 الخامس

 نالثام جميع مواد الدور األول والثاني  محمد سامي قمر الدولة أحمد 62
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 كيمياء فرقة أولي
 جميع مواد الدور األول والثاني عبد الجواد ياسمينأحمد محمود  61

 تشريح ـــ فسيولوجيا فرقة أولي
 العاشر

 السادس جميع مواد الدور األول والثاني بالل عبد الحكيم رمضان كساب 66
 الفرقة الثالثة :
 السادس طفيليات ـــ باثولوجيا ـــ ميكروبيولوجيا ريم عبد هللا أحمد مطر 2
 الرابع باثولوجيا ـــ ميكروبيولوجيا حميد شحاتة نوفلهشام عبد ال 1
 الثاني فارماكولوجي ـــ طفيليات  أحمد جمال عبد السيد محمد 2
 الخامس كل مواد الدور األول  آالء أحمد محمد شهاب الدين 1
 الثاني كل مواد الدور األول جاكلين كمال ضسكندر عوض هللا 6
 الثاني فارماكولوجيا دضبراهيم سمير عبد الفتاح محم 6
 األول  باثولوجيا  أحمد صابر جمعص السيد 2
 الخامس  فارماكولوجيا ـــ طفيليات ـــ ميكروبيولوجيا  أحمد صالح أحمد رابح ضبراهيم 8
 األول باثولوجيا أحمد فادي محمد الجندي 9
 الثاني يولوجيافارماكولوجيا ـــ طفيليات ـــ ميكروب  أحمد محمد عبد الحميد  الشرع 20
 األول ميكروبيولوجيا ضسراء ضسماعيل أبو اليزيد البلطي 22
 األول فارماكولوجيا )ورقة ثانية فقط( ضسراء جابر محمد حسان 21
 الثاني فارماكولوجيا ـــ باثولوجيا ــ ميكروبيولوجيا ضسراء جمال عبد المقصود ضبراهيم 22
 األول كولوجيافارما  ضسراء رجب حسانين على الجزار 21
 األول ميكروبيوجيا ضسراء رجب سليمان محروس 26
 الثاني باثولوجيا )ورقة ثانية فقط( ضسراء عاطف عبد التواب هنداوي 26
 األول باثولوجيا ضسراء مهدي محمد الحاوي 22
 األول فارماكولوجيا ـــ طفيليات ضسالم صبحي مؤاوري المدبوح 28
 األول طفيليات خضرضسالم عبد الؤني محمود  29
 األول  باثولوجيا أشواق عبد البر نور الشيخ على 10
 األول فارماكولوجيا السيد عبد الفتاح السيد مبارك 12
 األول فارماكولوجيا الشيماء مصطفي سعد الجزير 11
 الثاني  فارماكولوجيا ــ طفيليات أماني رأفت عبد العظيم الخولي 12
 األول فارماكولوجيا )ورقة ثانية فقط(  يدأمينة محمود حسن الس 11
 الثاني فارماكولوجيا  ضيمان عبد الستار أحمد أحمد 16
 الثاني فارماكولوجيا  حذيفة محمود محمد السقا 16
 الثاني باثولوجيا حسناء حامد رمزي زيدان 12
 األول باثولوجيا داليا عيد عبدل محمد  18
 األول فارماكولوجي  المدنيا عادل محفوظ عبد الحميد س 19
 األول  باثولوجيا  رانيا خليل حمزة خليل  20
 الثاني طفيليات ــ باثولوجيا )ورقة ثانية فقط( رنا هاني محمد الحرون 22
 األول  ميكروبيولوجيا سالي محمد حامد ضبراهيم الشيخ 21
 األول فارماكولوجي سامية عبد المجيد محمد ضسماعيل  22
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 األول ميكروبيولوجيا ر سعيد شرشرسعيد مني 21
 األول طفيليات سمر محمد عب الكريم بدوي 26
 الثاني فارماكولوجياــ باثولوجيا )ورقة ثانية فقط( شهاب الدين عالء الدين فتحي 26
 الثاني باثولوجيا ـــ ميكروبيولوجيا صفوة محمد أحمد خيري صقر 22
 الثالث  اباثولوجي عائشة طارق فتحي شندي محمد  28
 الثاني فارماكولوجيا عبد هللا محمد حسن عبد العال 29
 األول باثولوجيا عبد هللا محمود مصطفي السيد  10
 الخامس فارماكولوجيا ـــ طفيليات ـــ ميكروبيولوجيا عبد هللا ناصر جودة ضسماعيل  12
 الثالث فارماكولوجيا ـــ ميكروبيولوجيا  عمار عبد الرازق جابر سعد 11
 الثاني فارماكولوجياــ باثولوجيا )ورقة ثانية فقط( عمرو أحمد فهمي شنب 12
 األول فارماكولوجيا عمرو عبد الحميد رجب النشار 11
 الثالث ميكروبيولوجيا فاطمة خالد عبد المعبود فودل 16
 األول  باثولوجيا  فدوي أمل عطوة هيكل 16
 الثاني وجيا ـــ طفيليات ـــ باثولوجيافارماكول  رتينا مجدي شفيق فهيمما 12
 األول  باثولوجيا ـــ ميكروبيولوجيا محمد جمال عبد الرازق حنوت  18
 األول ميكروبيولوجيا محمد حسن سعد حسن الدماصى 19
 الثاني فارماكولوجيا محمد صبري محمد الرفاعي 60
 الثاني طفيليات ـــ باثولوجيا محمد عادل يوسف حسن 62
 الثاني فارماكولوجيا )ورقة ثانية فقط( محمد محمود محمد محمود مصطفي 61
 األول ميكروبيولوجيا محمود جمال عبد المجيد عجالن 62
 األول باثولوجيا محمود محمد عبدالمطلب البطاحجي 61
 الثاني فارماكولوجيا محمود محمد عطول محمد عبدل 66
 األول وجياميكروبيول مريم مصطفي سعيد أحمد عامر 66
 األول فارماكولوجيا مصطفي السيد ضبراهيم الشايب 62
 الثالث طفيليات معاذ وجيص عبد ربص دابي 68
 الثاني فارماكولوجيا ـــ ميكروبيولوجيا مي أيمن أحمد راضي  69
 األول فارماكولوجيا )ورقة ثانية فقط( ميرنا كرم منصور فرج 60
 الرابع وجيافارماكول مينا صفوت عاطف صليب 62
 األول باثولوجيا ندي أيمن أحمد محمود حمودة 61
 األول فارماكولوجيا  نورهان بهجت سعد عبدل 62
 الثالث طفيليات ــ ميكروبيولوجيا هاجر الشحات محمد القرمة 61
 األول باثولوجيا  وفاء عمرو محمود فرج 66
 ألولا جميع مواد الدور األول والء محمد محمود عبد الحق 66
 الثاني فارماكولوجيا ـــ )باثولوجيا ورقة ثانية فقط( ياسمين أمجد توفيق السيد الشاذلي 62
 األول طفيليات يسر أشرف ضبراهيم حفناوي 68
 األول باثولوجيا يسرا شريف محمد محمود المال 69
 الثاني ميكروبيولوجيافارماكولوجيا ـ )باثولوجيا ورقة ثانية فقط(  ياسمين عبد الرحمن عبد الحميد 20
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 األول فارماكولوجيا عبد الرحمن صبحي على يوسف 22
 الثالث طفيليات ــ باثولوجيا ــ ميكروبيولوجيا )حفظ فرصة( محمد أحمد محمد عبد هللا على 21
 2219/22/7/1029الموضوع رقم 

اسات المقدمة من بعض طالب الفرقة األولي إلعادة الموافقة على االلتم ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
التمـــاس )مقابـــل مائـــة   6تقـــدم عـــدد  1028/1029للعـــام الجـــامعي رصـــد درجـــاتهم لـــبعض المـــواد عـــن الفصـــل الدراســـي األول 

 ( تظلم .1وخمسون جنيها تم سدادها بخزينة الكلية مقابل ر ية ورقة اإلجابة )لكل مادة( وكانت جميعها مطابقة ماعدا )
 ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... من كل من :على االلتماسات المقدمة  الموافقة
 
 م

 
 اســـم

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
الدرجة الكلية 

 للمادة
المجموع الكلي 

 للفرقة
الدرجة الكلية 

 للمادة
 المجموع

 الكلي للفرقة
 Foundation 3 22836  11236 26036 12236 خلود رجب السيد مصطفي 2
 Foundation 1 21036 12136 212 12136 عمر طاهر رجب عفيفي 1

Foundation 3 22836 210 
 1219/22/7/1029الموضوع رقم 

 علي 0+5الكتب التكاملية لموديوالت البرنامل التكاملي  تسعيرةمناقشة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 .جنية في كتاب الموديول  52أن تكون سعر الساعة المعتمدة 

 ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... واألوائل مع التوزيع المجاني لؤير القادرين ةالموافق
 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  سادسا

 1219/22/7/1029الموضوع رقم  

 كل من : اقدالموافقة علي تعبشأن ــــ  التخديرعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم 
 رف نصر شـــ ط/ أحمد أ    ـــ ط/ محمود عبد القوي فرج    

المعيدين بقسم التخدير والعناية المركزة للتعاقد مع مستشفي بنهـا لألطفـال التخصصـي وذلـك للعمـل كأخصـائي تخـدير بالمستشـفي 
 . في غير أوقات العمل الرسمية بكلية الطب أو مستشفي جامعة المنوفية

 ـرارـالقــ

 عدم الموافقــــــــــة
 1219/22/7/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  طب األطفالالمعيدة بقسم    سارة خيرت على مصطفي/ ةالطبيبـــ 8
  طب األطفالالمعيدة بقسم    سارة محمد عاطف سبيكة/ ةالطبيبـــ 0
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولهم على درجة الماجستير من طب المنوفية .مساعد  لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 5219/22/7/1029الموضوع رقم 

لشـغل بالكليـة  طـب األسـرةالمعيـدة بقسـم رفيـدة محمـد السـقا / ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1219/22/7/1029الموضوع رقم 

 حة العامةالجراالمعيد بقسم محمود محمد عبد المحسن شعير / الطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولص على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 7219/22/7/1029الموضوع رقم 

 طـب وجراحـة العـينالمعيـدة بقسـم ان لمياء سليمان سعد سـليم/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8219/22/7/1029الموضوع رقم 

طـب وجراحـة المـدرس المسـاعد بقسـم أحمـد محمـد شـبل فايـد  /الطبيـبالموافقـة علـى تعيـين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولص على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس بالكلية  العين
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 9219/22/7/1029الموضوع رقم 

جراحـة المـدرس المسـاعد بقسـم السعد سليمان إبراهيم سـليمان / الطبيـبعلى تعيين الموافقة ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولص على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس بالكلية  العامة
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1002/22/7/1029الموضوع رقم 

جراحـة المـدرس المسـاعد بقسـم محمـد سـعد فتـوح أبـو شـعبان / الطبيـبالموافقة على تعيـين ــ بشـأن  تدريسمذكرة شئون هيئة ال
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولص على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس بالكلية  التجميل والحروق

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2210/22/7/1029الموضوع رقم 

 جراحـة العظـامالمـدرس المسـاعد بقسـم أحمـد فـوزي البحيـري / الطبيـبالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولص على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1210/22/7/1029ضوع رقم المو

عــالج األورام المـدرس المسـاعد بقسـم أميـرة حسـني حجــازي / ةالطبيبــالموافقــة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مـذكرة شـئون هيئــة التـدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس بالكلية  والطب النووي

 : ـرارـالقــ

 فقة .... ويرفع للجامعةالموا
 1210/22/7/1029الموضوع رقم 

لشـغل وظيفـة بالكليـة  الهسـتولوجياالمـدرس بقسـم  ناديـة سـعيد بـدوي/ دالموافقة على تعيـين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين
 1210/22/7/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةالمدرس بقسم   فاطمة شعبان قنديل / ـــ د2
  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةالمدرس بقسم   ستهم السيد العجمي / ـــ د1

 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد  بالكلية
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
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 5210/22/7/1029الموضوع رقم 

 الميكروبيولوجيـااألسـتاذ المسـاعد بقسـم  عزة زغلول لبيـب سـيد أحمـد/ دالموافقة على تعيين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية.لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  .. ويرفع للجامعة
 1210/22/7/1029الموضوع رقم 

 الباطنـة العامـةاألسـتاذ المسـاعد بقسـم  إبـراهيم الليثـي الشـايب يدالسـ/ دالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بناءا على قرار اللجنة العلمية.)تخصص الكبد والجهاز الهضمي( بذات القسم والكلية لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  .. ويرفع للجامعة
 7210/22/7/1029الموضوع رقم 

بالكليـة  الطفيليـاتاألستاذ المسـاعد بقسـم نانسي محمود محمد حربة / دالموافقة على تعيين ــ بشأن  شئون هيئة التدريسمذكرة 
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية.لشغل وظيفة أستاذ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  .. ويرفع للجامعة
 8210/22/7/1029الموضوع رقم 

القلب واألوعية األستاذ المساعد بقسم أحمد محمد عبد العزيز عمارة / دالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية  بناءا على قرار اللجنة العلمية.لشغل وظيفة أستاذ بالكلية  الدموية
 : ـرارـالقــ

 ع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة  .. ويرف
 

 9210/22/7/1029الموضوع رقم 

ــدين القاضــي/ د تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس بقســم المســاعد األســتاذ  نهــي محمــد نــور ال
 . 2/8/1029بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  خامسبالكلية لمدة عام  الباثولوجيا

 : ـرارـالقــ

 لموافقة .... ويرفع للجامعةا
 2021/22/7/1029الموضوع رقم 

الكيميـاء بقسـم المتفـرغ األسـتاذ  إيمـان سـري عبـد هللا محمـد/ أ.د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029عتبارا من الحيوية بالكلية لمدة عام العاشر بدون مرتب للعمل بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية ا 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2212/22/7/1029الموضوع رقم 

ــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس األســتاذ بقســم  ســلوي عبــد المــنعم عطــوة شــمس الــدين/ أ.د تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـ
ـــات بالكليـــة لمـــدة عـــام الســـادس بـــدون مرتـــب للعمـــل بجامعـــة الملـــك ـــة الســـعودية اعتبـــارا مـــن  الطفيلي ـــد العزيـــز بالمملكـــة العربي عب

2/8/1029 . 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/22/7/1029الموضوع رقم 

 الكيميـاء الحيويـةبقسـم المسـاعد األسـتاذ  صـفاء إبـراهيم طايـل/ د تجديـد إعـارةالموافقة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثالثعام بالكلية لمدة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/22/7/1029الموضوع رقم 
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عـالج األورام بقسـم المسـاعد األسـتاذ  سـوزان أحمـد الحسـنين/ د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 22/2/1029طب النووي بالكلية لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من وال
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/22/7/1029الموضوع رقم 

بقســم المســاعد تاذ األســ عبــد هللا ســعيد ســيد أحمــد عيســي/ د تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/1029األمراض المتوطنة بالكلية لمدة عام سابع بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 5212/22/7/1029الموضوع رقم 

بقســم المــدرس  المحســن محمــد شــهاب الــدينســمية عبــد / د تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/1029األمراض المتوطنة بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 
 

 1212/22/7/1029الموضوع رقم 

جراحـة القلـب والصـدر بقسـم المـدرس  مدحت محمد رضا ناشي/ د د إعارةتجديالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 7212/22/7/1029الموضوع رقم 

الهسـتولوجيا بالكليـة بقسـم األسـتاذ المسـاعد  حنان سـعيد سـليم / د تجديد إعارةلى الموافقة عـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/1029لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8212/22/7/1029الموضوع رقم 

الفسيولوجيا بالكليـة للتـدريس بقسم األستاذ  جرجس صبري يوسف حنا/ د ر في انتداب أ.النظـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ساعات أسبوعيا .  8انتداب جزئي لمدة  1029/1010بكلية الطب بالقوات المسلحة للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 9212/22/7/1029الموضوع رقم 

التوليد وأمراض النساء بالكلية بقسم األستاذ  محمد أحمد سامي قنديل/ د النظر في انتداب أ.ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ساعات أسبوعيا . 8انتداب جزئي لمدة  1029/1010للتدريس بكلية الطب بالقوات المسلحة للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1021/22/7/1029الموضوع رقم 

التشــريح بالكليــة يــومين بقســم األســتاذ  مصــطفي محمــود الحبيبــي/ د النظــر فــي انتــداب أ.ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 أسبوعيا للتدريس لمرحلة البكالوريوس بجامعة حورس بدمياط الجديدة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2211/22/7/1029الموضوع رقم 
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رأي مجلـس الكليـة علـى نقـل السـيدة/ حالء أحمـد حلمـي أبـو ــ بشـأن  أمـين عـام الجامعـة وكيـل أول وزارةعرض خطاب السـيد/ 
 المعيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية ضلى معيدة  فيزياء ضشعاعية بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية . خضرة 
 : ـرارـالقــ

  الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :اسابع
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

 سفر كل من :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المدرس بقسم طب وجراحة العين بالكلية ضلى باريس بفرنسا لحضور الم تمر / محمد سامي عبد العزيز مرسي دـــ 8
على  1029سبتمبر  28حتى  21للجمعية األوروبية للمياة البيضاء وجراحات تصحيح اإلبصار في الفترة من  22الدولي الــ 

 نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتص بحث مقبول بالم تمر .

المدرس بقسم التخدير بالكلية ضلى بأسبانيا لحضور م تمر الجمعية األوروبية للتخدير في / مصطفي سعيد فهيم دـــ 0
 على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتص بحث مقبول بالم تمر . 1029سبتمبر  21حتى  22رة من الفت

أستاذ ورئيس بقسم األمراض المتوطنة بالكلية ضلى برشلونة ــ بأسبانيا لحضور م تمر / عاطف أبو السعود على أ.دـــ 3
على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتص بحث مقبول  1029أكتوبر  12حتى  29الجهاز الهضمي األوروبي الموحد في الفترة من 

 بالم تمر .

 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية   / روحية حسن العدلدـــ أ.1
 المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية    / ثريا أحمد عمردـــ   5

على  1029أكتوبر  16حتى  11دولي للصحة العقلية في الفترة من ضلى أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة لحضور الم تمر ال
 نفقة الجامعة حيث يوجد لكل منهم بحث مقبول بالم تمر .

األستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية ضلى مدينة روما بإيطاليا لحضور / ليلي محمود منتصر أ.دـــ 6
على نفقتها الخاصة حيث  1029أكتوبر  26حتى  21في الفترة من  1029يا المتقدمة الم تمر العالمي الثالث للبيو تكنولوج
 يوجد لسيادتها دعوة لحضور الم تمر .

األستاذ المساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية بالكلية ضلى دبي بدولة اإلمارات / مصطفي صالح محمد مليك دـــ 7
على نفقة الجامعة حيث  1029أكتوبر  22حتى  12ب العالمي في الفترة من العربية المتحدة لحضور م تمر كونجرس األعصا

 يوجد لسيادتها بحث مقبول بالم تمر .

األستاذ المتفرغ بقسم الطفيليات بالكلية ضلى طوكيو ــ باليابان لحضور الم تمر الدولي / نشأت السيد عبد المنعم دـــ 1
على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتها بحث  1029نوفمبر  21حتى  22ترة من الثالث والعشرون لعلم الطعام والتؤذية في الف

 مقبول بالم تمر .

أستاذ ورئيس قسم عالج األورام والطب النووي بالكلية ضلى كوااللمبور ــ بماليزيا لحضور / ناصر محمد عبد البارئ دـــ 2
على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتص  1029أغسطس  12حتى  28في الفترة من  lSlلم سسة  61م تمر اإلحصاء العالمي ال

 بحث مقبول بالم تمر .

المدرس بقسم األمراض المتوطنة بالكلية ضلى برشلونة ــ بأسبانيا لحضور م تمر / أيمن أحمد مصيلحي صقر دـــ 82
يوجد لسيادتص أربعة أبحاث على نفقة الجامعة حيث  1029أكتوبر  12حتى  29الجهاز الهضمي األوربي الموحد في الفترة من 

 مقبولة بالم تمر .
 المسالك البولية وعميد الكلية جراحة بقسم  ستاذاأل  / أحمد أحمد جمال الديندـــ أ.88
 المسالك البولية بالكلية جراحة بقسم  مدرسال  / محمد كمال محمود عمردـــ أ.80

على نفقة  1029أكتوبر  10حتى  22( في الفترة من SlUالبولية)ضلى اليونان لحضور م تمر الجمعية العالمية لجراحة المسالك 
 الجامعة حيث يوجد لكل منهم بحث مقبول بالم تمر .

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

قدم من د/ زينب عبـد العزيـز قاسـمي  إحاطة المجلس علما بالتقرير الم ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
األستاذ المساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية وذلك عن سفرها ضلى دبى باإلمارات العربية المتحدة لحضور الم تمر 

امــت علــى نفقــة الجامعــة وقــد ق 1029يونيــو  28حتــى  22الســنوي الثــاني ألمــراض البكتيريــة والفيروســية والمعديــة فــي الفتــرة مــن 
 .12/6/1029بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على مد بقاء كل : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ليـة وعضـو بعثـة اإلشـراف المشـترك بجامعـة المدرس المساعد بقسم التخـدير  بالك/ ندا مصطفي حسن شكري  الطبيبةــ 8

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات . 9/2/1029برمنجهام بإنجلترا لمدة عام ثان اعتبارا من 
المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية وعضو بعثـة اإلشـراف المشـترك / محمد كمال مصطفي مسرجة  الطبيبــ 0

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات . 28/2/1029مدة عام ثان اعتبارا من بجامعة جنوب كاليفورنيا بأمريكا ل
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 5211/22/7/1029الموضوع رقم 

المـدرس إبداء الرأي في إنهاء خدمة د/ إيهاب عبد الفتاح عبـد القـادر   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
رسـال ثـالث خطابـات  18/2/1029سم طب وجراحة العين بالكلية نظرا إلنقطاعـة عـن العمـل بعـد انتهـاء المهمـة العلميـة فـي بق وا 

 حتى اآلن . م)ضنذارات( على عنوانص بالداخل والخارج وعدم الحضور لإلستال
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

تفـاق تعـاون بـين وزارة التعلـيم اء رأي ومقترحـات الكليـة فـي بنـود إإبـد ــ بشـأنوكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ 
 العالي المصرية ووزارة التعليم العالي الرومانية .

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكليةعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 . اعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبينالمسـ 2
 . تبادل الطالب وطالب الدراسات العلياـ 1
 . تبادل الزيارات القصيرة بؤرض تعزيز الجهود العلميةـ 2
 . تبادل نشاطات التدريسـ 1
 . ضقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ــ أمراض الكبدـ 6
 . لية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثينالمشاركة التبادـ 2
 . عقد م تمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركةـ 8

 7211/22/7/1029الموضوع رقم 

تفـاق تعـاون بـين وزارة التعلـيم ء رأي ومقترحات الكلية في مشروع إإبدا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 . هورية مصر العربية ووزارة التعليم بجمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العاليالعالي بجم

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكليةعلى البنود التالية وبدون تحمل  الموافقة
 . المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبينـ 2
 . ات العلياتبادل الطالب وطالب الدراسـ 1



   81/7/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

16 

 
 

 . تبادل الزيارات القصيرة بؤرض تعزيز الجهود العلميةـ 2
 . تبادل نشاطات التدريسـ 1
 . ضقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ــ أمراض الكبدـ 6
 . المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثينـ 2
 . ات وورش عمل منتظمة ومشتركةعقد م تمرات وندو ـ 8

 8211/22/7/1029الموضوع رقم 

 في مجال التعليم  ثقافي  تفاقحات الكلية في مشروع إإبداء رأي ومقتر  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
نـة بالموافقـة علـى التعـاون علـى .أوصت اللججمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية فيتنام االشتراكية . بين حكومة العالي

 ( .1( بمادة )8( والبند رقم )8ما جاء بمادة )
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 9211/22/7/1029الموضوع رقم 

 إبداء رأي ومقترحات الكلية في تطلـع جامعـة ويبسـتر فـي أثينـا تدشـين ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 جمهورية مصر العربية . سبل التعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهرة وغيرها من المؤسسات التعليمية األخرى في

 : ـرارـالقــ

  الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1021/22/7/1029الموضوع رقم 

التعـاون مـع جامعـة ) كـازان ( أكبـر إبـداء رأي ومقترحـات الكليـة فـي  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 الجامعات في جمهورية تترستان الروسية  .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2211/22/7/1029الموضوع رقم 

لـيم إبداء رأي ومقترحات الكلية في مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة التع ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ــة ــة مصــر العربي ــة أوزبكســتان . العــالي بجمهوري ــالي والمتوســط بجمهوري ــيم الع ــذار عــن  ووزارة التعل ــة باالعت ..أوصــت اللجن

ــدواء وهــي ليســت  ــاء وزراعــة القطــن وصــناعة ال ــة والفيزي ــة النووي ــة عــن الطبيع ــث أن المجــاالت المقترحــة لةتفاقي التعاونحي
 متخصصة في مجال الطب .

 : ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعةعلى قرار اللجنة وافقة الم
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

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

 : ـرارـالقــ

 ةالموافقة .... ويرفع للجامع
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

إبـداء رأي ومقترحـات الكليـة فـي مـذكرة تفـاهم مـع معهـد عـالي بالهنـد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 ..أوصت اللجنة باإلعتذار عن التواصل لعدم وجود مجاالت تخصص مشتركة.متخصص في العالقات الدولية 

 : ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة على قرار اللجنة الموافقة
 

 :  : موضوعات البحوث العلمية ثامنا
 1121/22/7/1029الموضوع رقم 
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مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث مـذكرة 
بروتوكـول  0بروتوكـول ماجسـتير وأوصـت اللجنـة بتعـديل  01تمت الموافقة على يم بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقـ

 ماجستير ودكتوراه .
 
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 5121/22/7/1029الموضوع رقم 

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

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 8 مدرس جراحة المسالك البولية محمد عبد الجابر السيدد/  2
 2 مدرس جراحة المسالك البولية د/ شادي محمد عبد المنعم سالم 1
 6 لزميل طب أطفا األطفال د/ حنان مصطفى محمد السيد 2
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/22/7/1029الموضوع رقم 

المدرس بقسم  الموافقة على ترشيح د/ سالي محمد إبراهيم الحفناوي ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 مية الدولية .للحصول علي مكافأة النشر العلمي بالمجالت العلالكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 7121/22/7/1029الموضوع رقم 

الموافقة على إعفاء طالب جميع الفرق الدراسية بكلية الطب وأطباء  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 االمتياز من رسوم مراجعة األبحاث العلمية .

 : ـرارـالقــ

 وافقة .... ويرفع للجامعة  الم
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
 8121/22/7/1029الموضوع رقم 

موافقة مجلس القسم علي الطلب المقدم من ط/ مي محمد نجيب عبد عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباطنة العامة ـــ بشأن 
وذلك الستكمال الجزء الثالث البحثي  1026دور أبريل  الهادي الحاصلة علي دبلوم أمراض الباطنة العامة ) ساعات معتمدة (

 للرسالة....قرار لجنة الدراسات العليا عدم الموافقة لتجاوز المدة القانونية وهي سنتان من الحصول علي الدبلوم . 
 : ـرارـالقــ

 عدم الموافقة
 9121/22/7/1029الموضوع رقم 

طب الحاالت الحرجة جامعة كفر الشيخ ـــ بشأن   بقسم رس مساعد مد الطلب المقدم من ط/ أحمد محمد كمال زهرةعرض 
الموافقة على استخراج شهادة دكتورال طب الحاالت الحرجة طبقا لالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة المنوفية حيث أن الشهادة 

 التي استخرجت عبارة عن دكتورال الجراحة .
 : ـرارـالقــ

 خصصات .... ويرفع للجامعة   الموافقة وتعميمص على باقي الت
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  1021/22/7/1029الموضوع رقم 
ى تحديـد مواعيـد الدراسـات العليـا التحريريـة دور أكتـوبر الموافقـة علـ ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 

 على النحو التالي : 1029/1010للعام الجامعي  0282
 . 10/20/1029حتى  2/20/1029جستير ــ دكتورال( بنظام الساعات المعتمدة في الفترة من )دبلوم ـــ ماامتحانات الجزء األول
)دبلوم ـــ ماجستير ــ دكتورال( بنظام الساعات المعتمـدة و نظـام قـديم ــــ ماجسـتير جـزء ثـاني ـــ دبلـوم ــــ دكتـورال امتحانات الجزء الثاني

 . 10/22/1029حتى  12/20/1029في الفترة من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة   
 2121/22/7/1029الموضوع رقم  

التحقق من صحة شهادات وبيانات المقررات الخاصة بالسادة األطباء  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   
ة هذل الشهادات من حيث أنص خريج الكلية وأن لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتورال  وذلك الستخراج ما يفيد بصح الخريجين

 جنية مصري ال غير( . 260دوالر ما يعادلها ) 20الشهادة تعد درجة ضكلينيكية أو أكاديمية مع سداد رسوم قدرها 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة   
 1121/22/7/1029الموضوع رقم 

التنبيص على السادة ر ساء األقسام بزيادة األعداد وذلك لكثرة أعداد  ـ بشأنا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلي   
 )الدبلوم ـــ الماجستير ــ الدكتورال (. 1029بدورة أكتوبر الطالب المتقدمين للقيد

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة   
 1121/22/7/1029الموضوع رقم 

 ودكتـوراه دبلـوم وماجسـتير( 26لعـدد )الموافقـة علـى مـد فتـرة الدراسـة  ـ بشـأنلدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية ل
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار :

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام حخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 التوليد وأمراض النساءماجستير   لمياء عبد العزيز فتحي عمرانـ ط/ 2
 األنف واألذن والحنجرةماجستير   أحمد عبد هللا عبد الحليم حمدـ ط/ 1
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    نانسي محمد فايز ـ ط/ 2
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   رانيا عادل ضبراهيم عبد الرحمنـ ط/ 1
 طب األسرةماجستير   أسماء جمال محمد نصر الدينـ ط/ 6
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   مني عبد البصير محمد شريفـ ط/ 6
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير    سمر بدر حسن اسماعيلـ ط/ 2
 األنف واألذن والحنجرةماجستير   محمد سعيد مصطفي الخوليـ ط/ 8
 طب األسرةماجستير    بسمة ضبراهيم محمد مرسيـ ط/ 9

 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير   م تماممحمد عبد الوهاب هاشـ ط/ 20
 األشعة التشخيصيةماجستير  كمال يحيي محمد كمال الدين حافظـ ط/ 22
 الجراحة العامةماجستير   ضبراهيم حسين أبو العطا البيوميـ ط/ 21
 طب وجراحة العينماجستير    طارق محمد أسامة ـ ط/ 22
 التوليد وأمراض النساءماجستير    مروة محمود حسن عمرـ ط/ 21
 جراحة العظامماجستير   مجدي محي الدين يوسف ناجيـ ط/ 26
 جراحة العظامماجستير   محمود فرج محمود أبو موسيـ ط/ 26
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 جراحة العظامماجستير   خليل محمد حسن عبد هللاـ ط/ 22
 جراحة العظامماجستير   محمد حمدي السيد محمدـ ط/ 28
 طب األطفالماجستير    عاصم محمود سالمةط/  ــ29
 طب وجراحة العينماجستير  ضسماعيل عبد الحي ضسماعيل صالحـ ط/ 10
 طب وجراحة العينماجستير   غادة محمد عبد المنعم محمدـ ط/ 12
 طب وجراحة العينماجستير   محمود على عبد الخالق موافيـ ط/ 11
 جراحة العظامماجستير    محمود على محمدـ ط/ 12
 جراحة العظامماجستير   بهجت أحمد ضبراهيم أحمدـ ط/ 11
 جراحة العظامماجستير   أحمد حمادة عبد الصبور أمينـ ط/ 16
 جراحة العظامماجستير   عمرو محمد عبد الحميد ضبراهيمـ ط/ 16
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    نيفين محمود ف اد السعيدـ ط/ 12
 أمراض القلب واألوعية الدمويةاجستير م  أحمد عبد الباقي عبد العزيزـ ط/ 18
 الجراحة العامةماجستير    مصطفي جمال حنوتـ ط/ 19
 جراحة العظامماجستير  فتحي مجدي فتحي حسين السعدنيط/ ــ 20
 األشعة التشخيصيةماجستير   ماجدة سمير عبد الستار محمدـ ط/ 22
 طب الحاالت الحرجةماجستير    كريم جالل عبد هللا ـ ط/ 21
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   هشام حسن محمد حسن سالمـ ط/ 22
 طب وجراحة العين دبلوم مي عبد الموجود محمود عبد الرحمنـ ط/ 21
 جراحة العظام دبلوم  سيد محمد سيد عبد الرحمنط/ ــ 26

 1121/22/7/1029الموضوع رقم 

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـورال 12لعـدد )الموافقة على إيقـاف القيـد  بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

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

 بأثر رجعي   2/1/1026لمدة عامين من   ماجستير جراحة العظام / أحمد محمد رفعت علي القصاصــ ط8
 بأثر رجعي   2/20/1026لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة / إبراهيم حسين أبو العطا البيوميـ طـ0
 بأثر رجعي   2/1/1021لمدة ثالث أعوام من  ماجستير طب األسرة  / مروة فتحي يوسفــ ط3
 عيبأثر رج   2/1/1028لمدة عام من   ماجستير جراحة العظام  / باسم خلف حناوي شنودةــ ط1
 لمرافقة الزوجة 2/20/1028لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء/ فاروق عزت عبد المجيد المرزوقي ــ ط5
 بأثر رجعي   2/1/1022لمدة عام من   ماجستير طب األطفال / عمرو محمد رفعت إبراهيم نصارــ ط6
 بأثر رجعي   2/1/1028م من لمدة عا  ماجستير المسالك البولية / حسين حماده حسين كيوانــ ط7
 لظروف خاصة  2/1/1029لمدة عام من  دكتورال الباثولوجيا اإلكلينيكية / إيناس محمود محمد هيكلــ ط1
 بأثر رجعي   2/20/1021لمدة عام من   ماجستير طب األسرة  / ثومية صالح حامد عبد الباقيــ ط2

 لظروف خاصة  2/6/1029لمدة عام من  ليةماجستير الجلدية والتناس  / هديل بدوي عطيفةــ ط82
 لظروف خاصة  2/1/1029لمدة عام من  ماجستير الجلدية والتناسلية  / دنيا أسامة أحمد برعيــ ط88
 لظروف خاصة  2/1/1022لمدة عام من  ماجستير الكيمياء الحيوية / هالة يوسف محمد أبو طالبــ ط80
 بأثر رجعي  2/20/1021لمدة عام من   باطنة العامةماجستير ال / رشا نجاح محمود عمرانــ ط83
 لظروف خاصة 2/1/1029لمدة عام من   دبلوم طب األطفال/ وفاء صبري شعبان عبد الرحمنــ ط81
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 بأثر رجعي  2/20/1020لمدة عام من   ماجستير طب األطفال / إيمان صبحي علي داودــ ط85
 بأثر رجعي  2/20/1026لمدة عامين من  راحة العامة ماجستير الج/ مصطفي محمد مصطفي أبو قورةــ ط86
 بأثر رجعي   2/1/1022لمدة عام من  ماجستير األنف واألذن والحنجرة / مصطفي أحمد محمود قدحــ ط87
 بأثر رجعي  2/20/1022لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء  / شذا شهبور مقلدـ ط81
 لظروف خاصة  2/20/1028جستير الجلدية والتناسلية لمدة عام من ما / أماني سعيد عطية صوانط ـ82
 لظروف خاصة  2/1/1029لمدة عام من   دبلوم الجلدية والتناسلية / هناء ربيع محمد سليمانــ ط02
 بأثر رجعي  2/20/1022لمدة عام من   دبلوم الباطنة العامة  / أحمد فتحي عبد السميعـ ط08
 بأثر رجعي  2/20/1026لمدة عامين من  جستير األمراض الجلدية والتناسلية ما / ريم وجدي موسيــ ط00
 بأثر رجعي  2/1/1022لمدة عامين من    دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية / هند محمد مطاوعــ ط03
 بأثر رجعي  2/20/1021لمدة عام من  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن / فاطمة صبري عوض خلف ــ ط01

 2115/22/7/9102 موضوع رقمال

 ودكتـــورال ( درجـــة وماجســـتير1لعـــدد )القيـــد  الغـــاءالموافقـــة علـــى  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم الغاءالموافقة على 
 لتعديل النيابة    ماجستير طب األطفال  د عبد المجيدـ ط/ شيماء عبد التواب أحم8
 لظروف خاصة   ماجستير طب المناطق الحارة   ـ ط/ أحمد محمد شافعي مصطفي0
 طبقا للوائح والقوانين   دكتورال األنف واألذن والحنجرة  ـ ط/ وليد أحمد عبد العال أحمد جاب هللا3
 طبقا للوائح والقوانين    ورال الجراحة العامةدكت  ـ ط/ أحمد عبد الستار عبد العزيز فرج1
 2111/22/7/9102 لموضوع رقما

دكتـورال  هشـام رفعـت جـاب هللاللطبيب/ القيد ايقاف  الغاءالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  . 1021أبريل أمراض القلب واألوعية الدموية علما بأنص مقيد بدرجة الدكتورال دور 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... الموافقة
 2117/22/7/9102 الموضوع رقم

ودكتـورال ( درجـة ماجسـتير 8لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة افتعديل لجنة اإلشر الموافقة على 
  ماجستير أمراض الباطنة العامة  نورهان رأفت منصور ـ ط/8

 استشاري وزميل أمراض القلب بالكلية  .  برفع اسم كل من د/ وسام الدين حداد الشافعي 
 .يير موضوع الرسالة(استشاري وزميل أمراض القلب بمستشفي شبين الكوم التعليمي )لتؤد/ إيهاب كمال مصطفي 

ضافة د/ محمود عمارة  و   أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بالكلية  .    ا 
  دكتوراه جراحة العظام  ناصر ممدوح عبد الواحد ـ ط/0
  أستاذ بقسم جراحة العظام بالكلية أ.د/ بهاء الدين محمد السروي كل من : برفع اسم 

 جراحة العظام بالكلية )بناء علي طلبص ( أستاذ مساعد بقسم   د/ أحمد فؤاد شمس 
ضافة و   أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بالكلية  .   د/ عمرو صابر   كل من ا 

 مدرس بقسم جراحة العظام بالكلية  .  / أسامة عبد المحسن  د
  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سمر حسين محمد شعالن ـ ط/3

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية  .  شعيب إضافة أ.د/ محمد عبد المنعم
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  أميمة محروس عبد العاطي    ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ـ ط/1
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية  .  إضافة أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

  دية والتناسليةماجستير األمراض الجل  أميرة سامي عراقي محمد  ـ ط/5
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية  .  إضافة أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية أمينة جابر محمود سعدان  ـ ط/6
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية  . إضافة أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

  دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية   وقي سالمانسمر ش ـ ط/7
 مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية  . إضافة د/ ريم محسن حسن الخولي

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  فاطمة صبري خلف  ـ ط/1 
 )بناء علي طلبص (. أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بالكلية برفع اسم د/ محمود موسي الحبشي 

 2118/22/7/9102 الموضوع رقم

 لكل من : موضوع الرسالةالموافقة على تعديل  ـ بشأنذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث م
ليكـون موضـوع ـــ الطبيبة/ مها محمد علي الدهشان ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة تعديال غيـر جوهريـا  8
في بكتيريا االسينيتوباكتر وعالقتهم بتكوين البيوفيلم وأنماط  CsgAو  FimHعوامل االلتصاق دراسة  على النحو التالي:الرسالة 

 .المقاومة للمضادات الحيوية ) وذلك بناء علي طلب السادة المشرفين علي الرسالة (
ليكـون موضـوع الرسـالة علـى ال غير جوهريا  ـــ الطبيب/ محمود ماهر عبد النبي الرهاوي دكتوراه الجراحة العامة تعدي0

االعتماد علي البيانات النسيجية بـالرنين المؤناطيسـي للتنبـ  باحتماليـة االنتشـار الثـانوي للكبـد ودرجـة االسـتجابة فـي  النحو التالي:
انجلترا للحصـول علـي سرطان المستقيم المتقدم محليا الذي يعالج بالعالج الكيميائي ) وذلك للحصول علـي بعثـة اشـراف مشـترك بـ

 درجة الدكتورال (. 
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 9121/22/7/1029الموضوع رقم 

ماجسـتير رسـالة تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة  تعديلالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : جدي عبد العزيز دراز/ منار مةللطبيب التوليد وأمراض النساء

 ةــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــ التوليد وأمراض والنساءأستاذ بقسم    مدحت عصام الدين حلميد/ ـ أ.

 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  توليد وأمراض والنساءالأستاذ بقسم    صالح سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد/ ـ أ.
 ةجامعة المنوفي بكلية الطب التوليد وأمراض والنساءبقسم مساعد أستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/ ـ   
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 5021/22/7/1029الموضوع رقم 

( رســالة 12لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 
 عالج األورام والطب النوويدكتوراه   يب إبراهيم فتحيأحمد صه ـ ط/8

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ عالج األورام والطب النوويبقسم أستاذ    طارق عبد المنعم هاشمـ أ.د/ 
 ـةية الطب جامعة المنوفيـبكل عالج األورام والطب النوويورئيس قسم أستاذ    ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 
 القاهــــــــــرةجامعة  بالمعهد القومي لألورام عالج األورام والطب النوويأستاذ    محمد عبد المعطي سمرلـ أ.د/ 
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 ماجستير التوليد وأمراض النساء    شذا شهبور مقلد ـ ط/0
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ ليدبقسم أمراض النساء والتو أستاذ    ناصر كمال عبد العالـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم أمراض النساء والتوليدأستاذ     حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة طنطـــــ بقسم أمراض النساء والتوليدأستاذ    عصمت حمدي أبو زيدـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليدأستاذ    نهاد محمود حسنيد/   ـ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   مصطفي مكرم على عرفه ـ ط/3
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ بقسم الباطنة العامةأستاذ    ضيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـ مساعد بقسم الباطنة العامةأستاذ    السيد ضبراهيم الشايبد/   ـ 
 ةلمنوفيـبكلية الطب جامعة ا مساعد بقسم الباطنة العامةأستاذ   محمود محمد عبد العزيز عمارةد/   ـ 
 ةبمعهد الكبد القومي بالمنوفيـ مساعد بقسم الباطنة العامةأستاذ    جاسر ضبراهيم العزبد/   ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد( 
 األنف واألذن والحنجرةماجستير    مصطفي أحمد قدح ـ ط/1

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفي ألذن والحنجرةاألنف واورئيس قسم أستاذ    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ األنف واألذن والحنجرةبقسم أستاذ    ياسر عبد الوهاب خليلـ أ.د/ 
 ــــــــرةبكلية الطب جامعة القاهــــــــــــــــــــــــ األنف واألذن والحنجرةبقسم أستاذ     رضا حسين كاملـ أ.د/ 

 األنف واألذن والحنجرةماجستير    محمود فوزي حسن قاسم ـ ط/5
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفي األنف واألذن والحنجرةورئيس قسم أستاذ    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 
 ةعة المنوفيــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جام األنف واألذن والحنجرةبقسم أستاذ   عبد اللطيف ضبراهيم الرشيد ـ أ.د/ 
 اإلسكندريــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األنف واألذن والحنجرةبقسم أستاذ     سامي محمد علوانـ أ.د/ 

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    نيفين محمود فؤاد السعيد ـ ط/6
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفي ولوجيا اإلكلينيكيةالباثورئيس قسم أستاذ     روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم أستاذ     محمد عطية سعدـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفي الباثولوجيا اإلكلينيكيةمساعد بقسم أستاذ     نهلة فكري عثماند/   ـ 
 ماجستير الجراحة العامة   مصطفي محمد مصطفي ط/ـ 7

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ    عالء عبد العظيم السيسيـ أ.د/ 

 ةمساعد قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ    أحمد صبري الجمالد/   ـ 
 مساعد قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطــــــاأستاذ    حمد عبد المنعم حبلصمد/   ـ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   أحمد يوسف حسن متولي ـ ط/1

  اللجنة :
 ةورئيس قسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــأستاذ    عاطف أبو السعود علىـ أ.د/ 
 ةبقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــأستاذ    الء الدين نوحمحمد عـ أ.د/ 
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 بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ     نهلة السيد الجمالـ أ.د/ 
 والعناية المركزة دكتوراه التخدير  منال عبد الفتاح عبد الحميد ـ ط/2

  اللجنة :
 ةبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــأستاذ    خالد موسي أبو العنينـ أ.د/ 
 ـــــــــابقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــأستاذ     أحمد على الضبعـ أ.د/ 

 ةمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــأستاذ     نجوي محمد ضحاد/   ـ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  محمد عثمان السيد عثمان ـ ط/82

  اللجنة :
 ةوفيـــبقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنأستاذ     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 
 ةبقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    محسن محمد الخياطـ أ.د/ 
 بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة األزهـــــــرأستاذ    محمد حسن النادريـ أ.د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية  نهال أبو بكر السيد أحمد ـ ط/88

  اللجنة :
 ةبقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ     افظ محمدهالة حـ أ.د/ 

 مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة طنطاأستاذ     محمد أحمد يوسفد/   ـ 
 مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ    وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمد طالل سعيد عسكر ـ ط/80
  اللجنة :
 ةبقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــأستاذ     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 ومي جامعة المنوفيةبمعهد الكبد القبقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ     عماد كامل رفعتـ أ.د/ 

 ةمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 ماجستير السمعيات  فاطمة شعبان عبد القوي ـ ط/83

  اللجنة :
 ةعة المنوفيـــبكلية الطب جام األنف واألذن والحنجرةالسمعيات بقسم أستاذ    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة القاهـــــــــرة األنف واألذن والحنجرةالسمعيات بقسم أستاذ    ـ أ.د/ عبير عثمان عيسوي دبوس
 ةبكلية الطب بالمنوفيــ األنف واألذن والحنجرةمساعد السمعيات بقسم أستاذ    عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 

 ستير القلب واألوعية الدمويةماج  ـ ط/ محمود عبد الفتاح محمود81
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ القلب واألوعية الدموية بقسم أستاذ   محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جـــــ القلب واألوعية الدموية بقسم أستاذ    حمزة محمد قابيلـ أ.د/ 
 بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفية القلب واألوعية الدموية مساعد بقسم أستاذ   غادة محمود سلطاند/ ـ   
 
 

 الجراحة العامةماجستير   أحمد أحمد السيد الشيميـ ط/ 85
  :اللجنة 
 ةالجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ بقسم أستاذ   أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 ةلطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــالجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية ا بقسم أستاذ   محمد ليثي أحمد بدرـ أ.د/ 
 الجراحـــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسم أستاذ   حمدي عبد الهادي محمدـ أ.د/ 
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 ماجستير األشعة التشخيصية    عبد هللا ـ ط/ أشرف بيومي86
  اللجنة :
 ةاألشعة التشخيصية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ ورئيس قسم أستاذ   محمد صالح الدين الزواويـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة األشعة التشخيصية بكلية  ورئيس قسم أستاذ   محمد رفعت مدحت ـ أ.د/
 األشعة التشخيصية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة مساعد بقسم أستاذ    أشرف أنس زيتون د/ـ   
  الاألطفطب ماجستير    محمد سعيد عنبرـ ط/ 87

 اللجنة :
 ةــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ بقسم أستاذ    غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ةــــــال بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم أستاذ    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ـــــــــــاطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــ بقسم أستاذ   سها عبد الهادي ضبراهيمـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    ـ ط/ محمد السيد شرشر81

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ وجراحة العينطب  قسمورئيس  أستاذ  عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 

 ةطب وجراحة العين بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ بقسممساعد  أستاذ    ـ   د/أسماء محمد ضبراهيم
 ــــــــــــــــــاطب وجراحة العين بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم أستاذ   محمد ناجي المحمديـ أ.د/ 
 الجلدية والتناسلية األمراضماجستير  أميرة أحمد نبوي الشمنديـ ط/ 82

 اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   رجعزة جابر عنتر فـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــامعة المنوفي االمراض الجلدية والتناسلية مساعد بقسم أستاذ    هشام نبيل خالدد/ ـ   
 بكلية الطب جـــــــــــــــــامعة بنهــــــــــــــا االمراض الجلدية والتناسلية مساعد بقسم أستاذ   حمنشيرين حسني عبد الر د/ ـ   

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 الجلدية والتناسلية األمراضماجستير   م حسن محمد سالمـ ط/ هشا02

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ الجلدية والتناسليةاالمراض  بقسم أستاذ   مصطفى أحمد همامـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جــــــــــــــامعة المنوفيــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية ورئيس قسم أستاذ    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة االزهــــــــــــــــــــــــــــر ض الجلدية والتناسليةاالمرا بقسم أستاذ   رشا علي حسن البربريـ أ.د/ 
 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية ـ ط/ مي عصام الدين محمود السيد08

 اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جـــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   ماجدة مصطفى حجاجـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ لتناسليةاالمراض الجلدية وا بقسم أستاذ   مصطفى أحمد همامـ أ.د/ 
 بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــا االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ    نجو  محمد علوانـ أ.د/ 

 وت واحد()علي أن يكون األول ، الثاني ص
 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية  ـ ط/ إيمان كمال أحمد فرج00

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جــــــــــــــامعة المنوفيــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية ئيس قسمور  أستاذ    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
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 ــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جــــــــــــــامعة بنهــ االمراض الجلدية والتناسلية قسمب أستاذ   أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 
 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية مصطفى كاملـ ط/ منى عصام 03

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ تناسليةاالمراض الجلدية وال بقسم أستاذ   عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــا االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   عبير عبد الحكم هديبـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ـ ط/ مي عزت قاسم أحمد01

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   ماجدة مصطفى حجاجـ أ.د/ 
 ةالطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ بكلية االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ   عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ االمراض الجلدية والتناسلية بقسم أستاذ    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــا الجلدية والتناسليةاالمراض  بقسم أستاذ   السيد شعبان هويديـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 جراحة التجميل والحروقدكتوراه  ـ ط/ إبراهيم على إبراهيم سليمان05

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ ة التجميل والحروقجراح بقسم أستاذ  طارق ف اد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ جراحة التجميل والحروق ورئيس  أستاذ    محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 ةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ جراحة التجميل والحروق بقسم أستاذ    داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 القاهــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة  جراحة التجميل والحروق بقسم أستاذ   مأمون ضسماعيل عبد الحليمـ أ.د/ 

 ن يكون األول ، الثاني صوت واحد()علي أ
 اإلكلينيكية الفارماكولوجياماجستير   ـ ط/ سمر رجب أحمد النجار06

 اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ الفارماكولوجيامساعد قائم بعمل رئيس قسم  أستاذ    مها محمد البطشـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــوجيـــــالفارماكولبقسم  أستاذ    عادل حسين عمرـ أ.د/ 
 وجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورةالفارماكولبقسم  أستاذ   محمد هشام يسري دباـ أ.د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء يع نافعمحمود عبد السم ـ ط/07
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     زكريا ف اد سندـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     طارق محمد سيدـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعةالنساء  بقسم التوليد وأمراضأستاذ    عصمت حمدي أبو زيدـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 

 ماجستير جراحة العظام  باسم خلف حناوي ـ ط/01
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــبقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أستاذ     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــمساعد بقسم جراحة العظـــــــام أستاذ     أحمد ضبراهيم زايدلد/   ـ 
 ــــــــةاإلسكندريـــــــــــبكلية الطب جامعة مساعد بقسم جراحة العظــــــــام أستاذ    عبد هللا سعيد حمادد/   ـ 
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 ماجستير طب األسرة  نهي إبراهيم سالم ـ ط/02
  اللجنة :
 ةورئيس قسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــأستاذ    هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــرة مساعد  طب األســــــــــــأستاذ    نورا عبد الهادي خليلد/    ـ
 بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــاأستاذ    صافيناز السعيد شلبيـ أ.د/ 
 ماجستير طب األسرة  مروة فتحي يوسف ـ ط/32

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أستاذ    تؤريد محمد فرحاتـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــمساعد  طب األســــــــــــــــــــــــــــــــرة أستاذ    نورا عبد الهادي خليلد/    ـ
 بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــاأستاذ    صافيناز السعيد شلبيـ أ.د/ 
  طب الطوارئماجستير  رانيا صالح السيد النحاس ـ ط/ 38

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم أستاذ     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــةمساعد  أستاذ     تامر على سلطاند/    ـ
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  كزة التخدير والعناية المر بقسم أستاذ    محمد أحمد محمد الفقيـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد محمود الحسيني ـ ط/30

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ    ضبراهيم محمد بؤداديـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ    شعيب صبري عبد هللاـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم الباطنة العامـأستاذ    ممدوح جــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرـ أ.د/ 
 ماجستير الباثولوجيا حالء محمد ناصر حامد بحبح ـ ط/33

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــورئيس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ    منة عبد الحميد قنديلـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة باثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسم الأستاذ    عبد اللطيف محمد زكيـ أ.د/ 
 ماجستير السمعيات   مريم السيد جاد ـ ط/31

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ جرةاألنف واألذن والحنالسمعيات بقسم أستاذ    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة القاهـــــــــرة األنف واألذن والحنجرةالسمعيات بقسم أستاذ    ـ أ.د/ عبير عثمان عيسوي دبوس
 ةبكلية الطب بالمنوفيــ األنف واألذن والحنجرةمساعد السمعيات بقسم أستاذ    عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 

 التوليد وأمراض النساء دكتوراه  منشاوي شريف صبحي ـ ط/35
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 
 ــةـــالمنوفيـــــ قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعةورئيس أستاذ      أيمن عبد القادر شبانصـ أ.د/ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة      أحمد محمد عبد الرحيمـ أ.د/ 
  الجراحة العامةماجستير   إبراهيم حسين أبو العطا ـ ط/ 36

  اللجنة :
 م الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقس    سليمان عبد الرحمن الشخصـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة     محمد صبري عمارـ   د/ 
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 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة  بكلية الطب جامعة     فتحي محمد متوليـ أ.د/ محمد 
  األمراض العصبية  والطب النفسيماجستير   يخـ ط/ شيماء طارق أحمد الش 37

  اللجنة :
 ةــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ نفسيةبية والالعصاألمراض أستاذ بقسم     لمياء جمال الدين الحمراويـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــة    أيمن عبد الفتاح الحدادـ   د/ 
 جامعة عين شمــــــــــسأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب     حنان محمد عز الدين عزامـ أ.د/ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية   ـ ط/ حسين حماده حسين كيوان 31
  اللجنة :

 أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ فاطمة أحمد الصيرفي
 ساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنوفيــــةأستاذ م     ـ   د/ محمد مرزوق عبد هللا
 أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــق     ـ أ.د/ عماد عبد الحميد سالم

 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ عمرو محمد رفعت إبراهيم 32
  اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم طب األطفــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة     دي محمد الجنديـ أ.د/ فا

 أستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ سامح عبد هللا عبد النبي
 ـــــــاأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــال بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أ.د/ محمد رمضان الشنشوريـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ـ ط/ دينا عبد الفتاح منيسي12
 اللجنة :

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة     اـ أ.د/ محمد أحمد باش
 ـــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــــــــــــــ     ـ أ.د/ ضيمان عبد الفتاح سليط
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـ أ.د/ ضيمان حامد المعداوي

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ رشا نجاح محمود عمران18
  اللجنة :

 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 ــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ    ـ أ.د/ عالء الدين عبد السالم داوود

 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة    ـ أ.د/ منال محمود حسين هالل
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ريم وجدي موسيـ ط/ 10

 اللجنة :
 أستاذ بقسم االمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة     د/ ماجدة مصطفى حجاجـ أ.

 ـــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم االمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفي     ـ أ.د/ عزة جابر عنتر فرج
 أستاذ ورئيس قسم االمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـامعة المنوفيــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 ـــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم االمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة طنطــ     ـ أ.د/ السيد شعبان هويدي
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ـ ط/ علياء فتحي شحاته السواح13
 اللجنة :

 وفيـــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المن     ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ عزة جابر عنتر فرج
 المنوفيــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـامعة     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــامعة عين شمــــــــس     ـ أ.د/ سحر السيد أحمد

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 2152/22/7/1029الموضوع رقم 

ــ ــل الكليــة للدراســات العلي ــ بشــأنا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكي ــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـ ــوراه  ( طالــب وطالبــة12) الموافقــة عل ماجســتير ودكت
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتورال لهم على النحو التالي 
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 لتخدير والعناية المركزة دكتوراه ا  أحمد عبد هللا محمد عبد هللا ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع

دراسة عشوائية محكمة مزودجة التعمية لبيان تأثير عقار البريجبالين استباقيا علي جرعات المخدر ووقت اإلفاقة في عمليات 
 مناظير الركبة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامع بكلية الطبالتخدير والعناية المركزة  قسماذ بأست    حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ بأست   عز الدين صالح ضبراهيمـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  مقسمدرس ب   حاتم بهجت أبو الوفاـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    سامح سمير سيد علي ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 تقييم الشريان الشظوي كشريان وحيد يعاد ترويتص في حاالت قرح القدم
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامــــــــة  قسماذ مساعد بأست   يحيي محمد الخطيب/ . د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفي ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجراحة العامــــــــة  قسممدرس ب     محمود سعيد . د/ 

 ماجستير الجراحة العامة    مصطفي جمال حنوت ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بين أنواع التحريك المبكر والمتأخر ما بعد ضصالح األوتار القابضة باليد
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــة العامــــــــة الجراحــــــــــــــــــ قسماذ بأست    مجدي احمد لولح. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحــــــــــــــــــــــــــة التجميل والحروق  قسماذ بأست   داليا محمد مفرح السقا. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة التجميل والحروق قسم مدرس ب   مدحت سامي علي.   د/ 

 ماجستير الباطنة العامة  نهي عبد الحميد عبده عبد الحميد ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 ن المنظور الكليمتالزمة أضداد الشحوم الفسفورية : ر ية م
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباطنــــــــــــــــــــــة العامــــــــة قسم اذ بأست   صبري أحمد شعيب. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب لعامــــــــة الباطنــــــــــــــــــــــة اقسم مدرس ب   ضيناس صبحي زهران.   د/ 

 ماجستير طب األطفال   محمد أبو العزم محمد أبو العزم ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 م الدمويالقيمة التشخيصية والتنب ية لإلندوكان في الدم في األطفال حديثي الوالدة المصابين بالتسم
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم اذ بأست    أحمد أنور خطاب. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــقسم مدرس ب   نهي محمد عاشور جبريل.   د/ 

 المنوفية ةـــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية قسم مدرس ب  شيرين صبحي السيد النيداني.   د/ 

 طق الحارةماجستير طب المنا   أحمد سيد أحمدالخاللي ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي سيلينوبروتين في مرضي مصريين يعانون من الكبد الدهني غير الكحولي
 المشرفون : 
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 ــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــة قسم اذ بأست    أحمد سعد الديب. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم الكيمياء الحيوية الطبيةبكلية الطب اذ مساعد بأست  نسرين جمال الدين الهلباوي.  د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــة قسم زميل ب   أيمن عبد الحليم الجمل.   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة مجدي عبد العظيم ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 الصدفية وعالقتها باالعتالل الجنسي لدي اإلناث
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   محمد عبد الواحد جابر. أ.د/ 

 ماجستير الباطنة العامة   نهي إسماعيل عوض الموافي ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 داء الطعم حيال المضيف الحاد : ر ية مناعية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب مــــــــة الباطنــــــــــــــــــــــة العاقسم اذ بأست   صبري أحمد شعيب. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباطنــــــــــــــــــــــة العامــــــــة قسم مدرس ب   عالء عفت عبد الحميد.   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباطنــــــــــــــــــــــة العامــــــــة قسم مدرس ب   ضيناس صبحي زهران.   د/ 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    سالي عادل السيد رزق ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
 فوق الصوتية للعالقة بين كمية االنسكاب البلوري ووظائف الحجاب الحاجز تقدير الموجات
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن قسم اذ بأست    نوران يحيي عزب. أ.د/ 

 المنوفيـــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن قسم ب أستاذ مساعد   محمود موسي الحبشي.   د/ 

 المنوفيـــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن قسم أستاذ مساعد ب   حلمي الهلباوي  رنا.   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــة األشعة التشخيصيــــــــــــــقسم مدرس ب   رحاب محمد حبيب.   د/ 
 ماجستير طب األطفال    فاطمة عبده علي بدرة ط/ـــ 82

 :  الرسالة موضوع
لتنفسي في دراسة مقارنة بين الموجات الفوق الصوتية واألشعة السينية لعدوي التهابات الجهاز التنفسي واالحتقان للجهاز ا

 األطفال
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم اذ بأست   فهيمة محمد حسان. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــقسم مدرس ب   باسم عبد الفتاح الجزار.   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  إيمان سعد محمد عسكر ط/ـــ 88
 :  الرسالة موضوع

 المصاب في مرضي الصدفيةدراسة مناعية هستوكيميائية للكشف عن اإلندوكان في الجلد المصاب وغير 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   مصطفي أحمد همام. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـــــــــــــــــــا الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم اذ بأست    أسماء جابر عبدل. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم مدرس ب   ريم أحمد عبد العزيز.   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  هيم عبد الجليلنفيسة زكي إبرا ط/ـــ 80
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 :  الرسالة موضوع
 دراسة دور هرمون اللبتين واالديبونكتن في مرضي حب الشباب البدناء

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   ماجدة مصطفي حجاج. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية قسم اذ بأست   منال عبد العزيز سعفان. أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  حنان عبد المقصود دربالة ط/ـــ 83
 :  الرسالة موضوع

 س األلبومين المعدل لنقص التروية باعتبارل عالمة حيوية في التنب  باإلجهاد التأكسدي في مرضي الذكور المصابين بالعقمقيا
 المشرفون : 

 ـــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   محمد عبد المنعم شعيب. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم مدرس ب   ريم أحمد عبد العزيز.   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية قسم مدرس ب   نهي ربيع محمد بيومي.   د/ 

 ماجستير التشريح وعلم األجنة نورهان محمود عبد الظاهر بيبرس ط/ـــ 81
 :  الرسالة موضوع

تأثير مستخلص جذمور الخولنجان عل الخصية والسلوك الجنسي لذكر الجرذ األبيض البالغ المعالج بعقار السوتالول 
 هيدروكلورايد 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــة قسم اذ بأست   حمود الحبيبيمصطفي م. أ.د/

 المنوفيـــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــة قسم اذ مساعد بأست    نهي محيي عيسي.   د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــة قسم مدرس ب   نرمين محمد نور الدين.   د/

 ماجستير األشعة التشخيصية رحاب عبد الناصر محمد سليمان ط/ـــ 85
 :  الرسالة موضوع

 لرنين المؤناطيسي بخاصية االنتشار في تقييم كتل الحوض النسائيةدور التصوير با
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــــــــة قسم اذ بأست   محمد عبد العزيز معالي . أ.د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــــــــة قسم درس بم   محمد كامل عبد المجيد .   د/

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   محمد هشام أحمد غنيم ط/ـــ 86
 :  الرسالة موضوع

 تقييم دور الميالتونين في مرضي ضعف االنتصاب
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   محمد عبد الواحد جابر. أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم مدرس ب   ريم أحمد عبد العزيز.   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   نيرة سعد عطية أحمد ط/ـــ 87
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي السيلينيوم والزنك وفيتامين سي في مصل الدم وعالقتص باألشكال اإلكلينيكية المتعددة لمرضي الجذام
 المشرفون : 

 المنوفيـــة ةــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ مساعد بأست   هشام نبيل خالد الشامي. د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم مدرس ب  هبص هللا سعد الدين خليل بازيد. د/ 
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 ماجستير أمراض الباطنة العامة  الروس إسراء ناجي محمد أبو ط/ـــ 81
 :  الرسالة موضوع

 العالقة بين التهاب الكبد الدهني غير الكحولي والقصور االنبساطي للبطين األيسر في مرضي السكري من النوع الثاني
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض الباطنة العامة قسم اذ بأست  عالء الدين عبد السالم داوود. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض الباطنة العامة قسم مدرس ب   شيماء كمال الدين زوين.   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامع الكبد بمعهد الكبد القومي أمراضقسم مدرس ب  مرفت عبد الكريم مصطفي.   د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية قسم مدرس ب   وسام الدين حداد الشافعي.   د/ 

 ماجستير طب األطفال   أحمد عادل زكريا عافية ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

 دور قياس معدل سرعة سريان الدم في الشريان األورطي في عالج األطفال المصابين بالصدمة الناتجة عن التسمم البكتيري
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــعجامبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم اذ بأست   فهيمة محمد حسان. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم اذ بأست    أحمد أنور خطاب. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم اذ بأست   ترانيا صالح الزيا.   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم مدرس ب   باسم عبد الفتاح الجزار.   د/ 

 ماجستير طب األسرة  مروة محمد راغب عبد السالم ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار نقص فيتامين )د( بين أطفال ما قبل المدرسة في منشآت صحة األسرة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األســــــــــــــــــــــــــــرة قسم اذ ورئيس أست  هالة محمد المصيلحي شاهيند/ . أ.

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األســــــــــــــــــــــــــــرة قسم مدرس ب   صفا حمدي القلش.   د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  عايدة سمير رزق مرقص ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

ري والؤير دراسة دور مستوي بروتين ربط الهيبارين في المصل والسائل النخاعي في التفرقة بين االلتهاب السحائي الحاد البكتي
 البكتيري

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب المناطق الحارة قسم اذ بأست    أيمن محمد اللحلح. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــعجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسم اذ بأست   ضيمان عبد الفتاح بدر. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب المناطق الحارة قسم مدرس ب   م منة سعيد الحامولي.   د/ 

 المناطق الحارة وصحتهاماجستير طب   عمر رضا عبد المقصود  ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 بالمصل في مرضي ضيق القناة المرارية المشتركة 4الؤلوبين المناعي ج 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب المناطق الحارة قسم اذ مساعد بأست   حسام الدين مصطفي سليمة. د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب المناطق الحارة قسم مدرس ب    أحمد رجب الجزارةد/  .

 المنوفيــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعطب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي مدرس     علي سعد الدين ندا. د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  عمرو مصطفي عواد علي  ط/ـــ 03
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 :  الرسالة موضوع
 دراسة تأثير قطرات البروستاجالندين علي ملحقات العيون الخاصة بمرضي الميال الزرقاء

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــن وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم اذ بأست   هدي محمد كامل السبكي. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم اذ مساعد بأست    سامح سعد مندور.   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  يد عبد الفتاح أحمد عبد الحم ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 التأصير المتصالب للقرنية بمساعدة عدسة لينة الصقة في عالج مرضي القرنية المخروطية ذوي القرنيات الرقيقة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــــــن وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــقسم اذ بأست  عبد الخالق ضبراهيم السعدني. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم اذ مساعد بأست    عادل جالل زكي.   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  برعي عبد الحميد رشوان  منال ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

مينوهستوكيميائية6دور  ـــ فلورويوراسيل في عالج البهاق : دراسة سريرية وا 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   عزة جابر عنتر فرج. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسم اذ بأست    أسماء جابر عبدل. أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  محمد مجدي مختار أبو شوشه ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 تقييم التوعي المشيمي الحديث بواسطة التصوير المقطعي البصري التوافقي لألوعية 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم اذ بأست  عبد الخالق ضبراهيم السعدني. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم اذ بأست   هدي محمد كامل السبكي. أ.د/ 

 طب وجراحة العينماجستير   فاطمة خيري أحمد جنيدي ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 تأثير حقن مادة الكيتوروالك داخل الخزانة األمامية في جراحة المياة البيضاء لمرضي داء السكري
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم اذ بأست   حاتم محمد جاد مرعي. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم مدرس ب   أحمد ضبراهيم بسيوني.   د/ 

 وجراحة العين ماجستير طب  نادية مصطفي عباس العبد ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 االرتباط بين التصوير المقطعي البصري للجزء األمامي والتصوير بالموجات فوق الصوتية في تقيم اعتام عدسة العين
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــامعجبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم اذ بأست   هشام محمد ف اد المزار. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسم مدرس ب   أحمد ضبراهيم بسيوني.   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية  تارماجدة سمير عبد الس ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 قيمة الرنين المؤناطيسي بخاصية االنتشار في تشخيص وتحديد مراحل سرطان المثانة
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 المشرفون : 
 ـــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــــــة قسم اذ بأست   محمد عبد العزيز معالي. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــــــة قسم اذ مساعد بأست   وليد عبد الفتاح موسي.   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية الشيماء عبد القادر عبد الحميد تركي ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 الرنين المؤناطيسي في تقييم اصابات مفصل الكاحل  دور
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــــــة قسم اذ بأست   السيد المكاوي السيد. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب عة التشخيصيــــــــــــــــة األشقسم مدرس ب  هيام عبد المنصف عبد اللطيف.   د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمود أبو الخير أحمد عبد المقصود ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع

 الت الحرجةمناقشة تحديثات أنظمة رصد وعالج مرضي االصابات الدماغية بوحدة الحا
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة قسم اذ مساعد بأست    نجوي محمد ضحي. د/ 

 ــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركزة قسم مدرس ب    رباب محمد حبيب. د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ياسمين صالح عبد الرسول ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 اإلالفين في المصل كم شر ضلتهابي محتمل في الصدفية
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست  مصطفي أحمد محمود همام. أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مصطفي محمد جالل ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

 في الحزاز المسطح : دراسة سريرية بيوكيميائية ووراثية 28اإلنترلوكين 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الجلدية والتناسلية  األمراضقسم اذ بأست  مصطفي أحمد محمود همام. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية قسم اذ بأست   عزة جابر عنتر فرج. أ.د/ 

 المنوفية ةـــجامعبكلية الطب الميكروبيولوجياالطبية والمناعة قسم اذ مساعد بأست    عزة زغلول لبيب.   د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمد أحمد اللحلح ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 طرق العالجات الؤير دوائية لتسكين والتحكم باآلالم
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب قاذ مساعد بأست   أسامة عبد هللا الشرقاوي. د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب مدرس ب    أماني علي سلطان. د/ 

 لجراحة العامةماجستير ا  صديق محمد السيد جمعة ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 ضعادة التأهيل المبكر لليد المحروقة )بروتوكول وتحليل النتائج(
 المشرفون : 

 ةالمنوفيـــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب اذ مساعد بأست   هشام شفيق أبو جريدة.  د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب اذ بأست    داليا مفرح السقا. أ.د/ 

 ـــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب مدرس ب   مدحت سامي علي حسن.   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  علي عبد العال محمود سماحة ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 الضؤط علي الوريد المأبضي في مرضي الجلطات الوريدية العميقة لألطراف السفلية
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعـــــة بكلية الطب قسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــاذ بأست   سعيد ضبراهيم المالح. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب اذ مساعد بأست   يحيي محمد الخطيب.   د/ 

 ماجستير طب األطفال  بد القادر عمرعائشة نادي ع ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

 وعالقتص بحدوث التسمم الدموي في األطفال حديثي الوالدة  2مستوي بي دي ــــ 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب اذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدان. د/ 

 المنوفــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب مدرس ب    نهي محمد عاشور. د/ 

 المنوفــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية مدرس ب    ريم محسن الخولي. د/ 

 ماجستير طب األطفال   سمر محمد إبراهيم شتا ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 دراسة نسبة الجلوتاثيون كم شر لإلصابة الحادة بالكلي في حديثي الوالدة 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب اذ مساعد بأست   دينا عبد الرازق ميدان. د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفــيـــ ةــــــــــــــــجامعقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب مدرس ب    نهي محمد عاشور. د/ 

 المنوفــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب مدرس ب   نهي ربيع محمد بيومي. د/ 

 دكتوراه السمعيات  أمل علي عبد العزيز علي ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 المعرفية في مرضي طنين األذن المزمن  تقييم الوظائف
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب اذ ورئيس وحدة السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أست   حسام سني البهاء طلعت. أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــــد السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اذ مساعـــــــــأست   عبد المجيد حسن قابل.   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــامعجبكليـــــــــــــــــــــــــــــة الطــــــــب مدرس السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    أحمد محمود زين العابدين.   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــة الطــــــــب مدرس السمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    أسماء صالح مختار.   د/ 

 دكتوراه طب وجراحة العين  التاجوريمحمود محمود  ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 تقييم تأثير القطرات المضادة للجلوكوما علي سمك الملتحمة عند المرضي الذين يعانون من جلوكوما الزاوية المفتوحة 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب اذ بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــن أست   مصطفي كمال نصار. أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب اذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــن أست   أسماء محمد ضبراهيم.   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد محمود محمد سليمان ط/ـــ 18
 :  الرسالة موضوع
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 تقييم مواصفات االمان في وحدات الؤسيل الكلوي بمحافظة الشرقية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب اذ بقسم أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــة أست   سعيد سيد أحمد خميس. أ.د/

 المنوفيـــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب اذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــة أست   محمود محمد عمارة.   د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب مدرس بقسم أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــة     هبص السيد قاسم.   د/

 1522/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أحمد على عبد هللا على  .بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5112/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أحمد إبراهيم فهيم إبراهيم  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1215/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أحمد نبيل منير  .بيبللطفي األمراض العصبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1215/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأن/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د
   / أبو المكارم مصطفي محمد  .بيبللطفي جراحة القلب والصدر 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5215/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل ال
   / إيمان محمد كمال سعيد عبد الرحمن  .بيبةللطفي الفسيولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 1215/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنللدراسات العليا والبحوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
   / شيماء سعد حسن الخولي  .بيبةللطفي الباثولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 7215/22/7/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنوالبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا 
   منى صبري الخولي  . بيبة/للطفي األمراض العصبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة



   81/7/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

36 

 
 

 8215/22/7/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   وافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالم ـــ بشــأنم
 .%26ر88ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ سارة نبيل حنفي محمود بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 9215/22/7/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للد  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنراســات العليــا والبحــوث م
 .%22ر22ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد إسماعيل محمد الغزولي بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة   الموافقة
 1021/22/7/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%86ر61 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ محمد عالء الدين الحمزاوي بيبللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1221/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21ر21 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ مها محمد عبده موسي بيبةللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1121/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%28ر82 ةونسبة مئويجيد جدا  عام بتقدير/ سارة السيد عبد العزيز حسن بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 1211/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد جـــدا  عـــام بتقـــديركســـاب  / أحمـــد عبـــد الناصـــر إبـــراهيم بيـــبللطالماجســـتير فـــي التوليـــد وأمـــراض النســـاء 

 .%22ر22
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1211/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%86ر01 ونسبة مئويةامتياز  عام بتقدير/ رنا أنس الوجود توفيق بيبةللطالماجستير في الفسيولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 5211/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر02 ونسبة مئوية جيد // عام بتقدير/ أحمد محمد سعيد الزقزوقي بيبللطحة المسالك البولية الماجستير في جرا

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1211/22/7/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــ ـــ بشــأنم
 .%22ر62 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير/ أحمد جمال سرور محمد علي بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 7211/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ر الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــاري ـــ بشــأنم
 .%26ر62 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير/ اسالم سعيد شبل مدين بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة

 8211/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   وافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالم ـــ بشــأنم
 .%68ر62 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هشام ربيع بدوي الصعيدي بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 9211/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا و   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالبحــوث م
 .%22ر16 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ سعيد صبحي سعيد اسماعيل بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 0217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث م
 .%26ر8 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ أسامة محمود علي عمران بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 7221/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأند/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%22ر12 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ فرج سعد إبراهيم سعد بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2171/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونسـبة مئويـةجيـد جـدا  عـام بتقـدير/ شيماء صالح عبد العزيز القاضي بيبـةللطالماجستير في الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

 .%81ر22
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  فقةالموا
 2171/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%28ر66 يةونسبة مئو جيد جدا  عام بتقدير/ هبه جميل عبد الفتاح سليمان بيبةللطالماجستير في طب المناطق الحارة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر92 ونسبة مئويةجيد جدا  عام تقديرب/ أميرة محمد عامر بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر2 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ إيمان محمد حمدي الخطيب بيبةللط الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%62ر89 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ هبه جميل عبد الفتاح سليمان بيبةللطر في طب المناطق الحارة الماجستي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 7217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة ـــ بشــأنم
 .%22ر66 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ بسمة عطية مصطفي بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 8217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد  ـــ بشــأنم
 .%81ر22 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ دينا حمدي عبد المؤمن بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 9217/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا وال  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنبحــوث م
 .%20ر06 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ نورا نظمي نصر الدين شحاته بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 8021/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأن.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%21ر06 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد حلمي زيدان بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 8221/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر60 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ محمد عاصم علي المال بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 جامعة... ويرفع لل  الموافقة
 8121/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%20ر0 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ شيماء محمد حامد بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1218/22/7/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%20ر02 مئويةونسبة جيد//  عام بتقدير/ فاطمة فهيم أمين بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1218/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
ــة  ــب واألوعيــة الدموي ــد //  عــام بتقــديرليمان ســرحان / احســان صــالح ســبيبــةللطالماجســتير فــي أمــراض القل  ونســبة مئويــةجي

 .%62ر82
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5218/22/7/9102 الموضوع رقم

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .%21ر11 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمد محمد محمد بلبوش بيبللطة الماجستير في الجراحة العام

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1218/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%86ر89 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير/ أحمد ماهر حامد مجرية بيبللطر في الجراحة العامة الماجستي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 7218/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   مــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة و  ـــ بشــأنم
 ونســبة مئويــةجيــد جــدا  عــام بتقـدير/ محمــد محمــد وصــفي محمــد فــرج بيـبللطالماجســتير فــي أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 

 .%22ر02
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 8218/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى ـــ بشــأنم
 .%21ر16 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ أميرة أحمد عبد الوهاب ابراهيم البكري بيبةللطالماجستير في األمراض العصبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 9218/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســا  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنت العليــا والبحــوث م
 .%21ر86 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ عالء حمدي سعيد الغتمي بيبللطالماجستير في الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 9021/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%26ر26 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ والء حمدي عبد الحكيم عز بيبةللطالماجستير في الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2921/22/7/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%26ر26 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ ايمان يحيي صفي الدين محمد عامر بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 فع للجامعة... وير   الموافقة
 9121/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر16 ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ رباب محمد عبد الفتاح محمد بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1219/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%68ر21 ونسبة مئويةجيد //  عام قديربت/ هيثم حسن حسن الصعيدي بيبللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1219/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%82ر10 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ سارة متولي أبو السعود بيبةلطلالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5219/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد //  عـــام بتقـــدير/ عبـــد الغفـــار طـــه طـــه عبـــد الغفـــار بيـــبللطفـــي األمـــراض الجلديـــة والتناســـلية  الماجســـتير

 .%20ر69
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1219/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير  ـــ بشــأنم
 .%26ر98 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ باهر أحمد كمال الدين إبراهيم بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 7219/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   لموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةا ـــ بشــأنم
 .%66ر62 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمود عبد الشافي صبحي وهيدي بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 8219/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة لل  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأندراســات العليــا والبحــوث م
 .%68ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أمل محمد عبد الرؤوف بغدادي بيبةللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2199/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر08 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ إيمان جمال الشربيني طه بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 
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 : ـرارـالقــ

 ع للجامعة... ويرف  الموافقة
 

 2100/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%69ر26 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ كريم جالل عبد هللا بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2102/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%62ر66 ونسبة مئوية// جيد عام بتقدير/ أمير محمد عبد الحميد قمبر بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2101/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%69ر12 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقديرالسعدني  / فتحي مجدي فتحي حسينبيبةللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1210/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%66 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ عبده شعبان عبد العزيز بيبللطمة الماجستير في أمراض الباطنة العا

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1210/22/7/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21ر21 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سارة حسين محمد الرفاعي بيبةللطفي األمراض الصدرية الماجستير 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 5210/22/7/9102 الموضوع رقم

ثولوجيـا اإلكلينيكيـة الباالموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )ميادة محمود عبد الفتاح محمد  / ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 1210/22/7/9102 الموضوع رقم

أمـراض الباطنـة العامـة فقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي المواــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )أميرة جمال أحمد إبراهيم  / ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 7210/22/7/9102 الموضوع رقم

أمـراض القلـب واألوعيـة الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن دراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لل
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )محمد حامد شاكر محمد / للطبيبالدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 8210/22/7/9102 الموضوع رقم
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/ للطبيـبجراحـة العظـام  الموافقة على مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )فتحي مجدي فتحي حسين السعدني 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة... و   الموافقة
 2109/22/7/1029الموضوع رقم 

 . 0282عرض نتيجة الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( جزء ثاني دور إبريل 
 القـــرار 

 الموافقة على : 
  على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .اعتماد النتيجة ـ 2

 أوال : دبلوم :
 النسبة الناجحون لراسبون ا الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 %01.07 05 71 88 823 881 األمراض الجلدية والتناسلية 8
 %02 8 1 0 5 7 طب المناطق الحارة 0
 %62 2 6 2 85 01 أمراض القلب واألوعية الدموية 3
 صفر% ـــ 3 ـــ 3 3 األمراض الصدرية والتدرن 1
 %822 88 ـــ 8 88 80 طب األسرة 5
 %80.5 8 7 0 1 82 اإلكلينيكيةالباثولوجيا  6
 %07.20 82 07 6 37 18 طب وجراحة العين 7
 %83.6 3 82 3 00 05 جراحة العظام 1
 %32.83 00 58 88 73 11 التوليد وأمراض النساء 2
 %81.01 8 6 8 7 1 األشعة التشخيصية 82
 %80.5 8 7 ـــ 1 1 جراحة المسالك البولية 88
 %13.75 7 2 3 86 82 الجراحة العامة 80
 %86.66 8 6 ـــ 7 7 جراحة األنف واألذن والحنجرة 83
 صفر% ـــ ـــ 8 8 8 الطب الطبيعي والتأهيل 81
 صفر% ـــ 7 ـــ 7 7 األمراض العصبية والطب النفسي 85
 %60.78 37 00 80 52 78 طب األطفال 86
 %02.10 6 00 85 01 13 أمراض الباطنة العامة 87
 %822 8 ـــ ـــ 8 8 التخاطبأمراض  81
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 السمعيات 82

 ثانيا : ماجستير :
 النسبة لراسبونا الناجحون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 %00.70 87 5 7 00 02 األنف واألذن والحنجرة 8
 %822 ــ 0 ــ 0 0 التخاطب 0
 %822 ـــ 8 ـــ 8 8 التشريح 3
  7 0 8 2 82 السمعيات 1
 %822 ــ 1 ـــ 1 1 الباثولوجيا 5
 %33.33 1 0 ـــ 6 6 طب الحاالت الحرجة 6
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 %52 0 0 8 1 5 عالج األورام 7
 %88.1 85 0 3 87 02 الباثولوجيا اإلكلينيكية 1
 %63.63 80 08 0 33 35 العامة أمراض الباطنة 2
 %12 8 1 8 5 6 طب األسرة 82
  5 0 ـــ 7 7 طب المناطق الحارة 88
 %63.85 7 80 5 82 01 أمراض القلب واألوعية الدموية 80
  7 0 8 2 82 األمراض الصدرية والتدرن 83
 %822 ـــ 3 ـــ 3 3 الكيمياء الحيوية 81
 صفر% 7 ـــ ـــ 7 7 جراحة المسالك البولية 85
 صفر% 1 ـــ 3 1 88 األمراض العصبية 86
 صفر% 3 ـــ 8 3 1 الطب الطبيعي 87
 %85.60 07 5 0 30 31 األشعة التشخيصية 81
 %01.15 37 85 3 50 55 أمراض النساء والتوليد 82
 %73.50 2 05 5 31 32 الجراحة العامة 02
 %75 0 6 8 1 2 التخدير 08
 %85.31 11 1 3 50 55 جراحة العظام 00
 %23.75 53 33 1 13 21 األمراض الجلدية والتناسلية 03
 %18.16 01 87 5 18 16 وجراحة العين طب 01
 %65.81 05 30 3 57 62 طب األطفال 05

 : دكتوراه:  ثالثا
 النسبة الناجحون الراسبون  الغائبون  الحاضرون المتقدمون التخصص م

 صفر% ـــ 1 ـــ 1 1 األمراض الجلدية والتناسلية 8
 %28328 1 81 80 00 31 طب األطفال  0
 صفر% ـــ 0 ـــ 0 0 ة والتدرناألمراض الصدري 3
 %200 0 ـــ 8 0 3 أمراض التخاطب 1
 صفر% ـــ 1 8 1 2 طب وجراحة العين 5
 صفر% 8 ـــ 0 8 3 جراحة العظام 6
 %12312 3 1 8 88 80 األشعة التشخيصية 7
 %200 8 ـــ ـــ 8 8 التشريح 1
 %10 0 1 ـــ 82 82 التخدير والعناية المركزة 2
 %200 8 ـــ ـــ 8 8 ولوجياالفسي 82
 %10 8 1 ـــ 5 5 طب الحاالت الحرجة 88
 %638 8 86 3 87 02 الجراحة العامة 80
 %20321 3 06 82 02 32 الباطنة العامة 83
 صفر% ـــ ــ 8 ـــ 8 جراحة األنف واألذن والحنجرة 81
 %200 8 ـــ 8 8 0 السمعيات 85
 صفر% ــ 3 ـــ 3 3 الطب الطبيعي والتأهيل 86
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 صفر% ـــ 8 ـــ 8 8 الطب النفسي 87
 %60 8 8 8 0 3 عالج األورام والطب النووي 81
 %16326 81 87 82 38 18 أمراض القلب واألوعية الدموية 82
 %60 8 8 ـــ 0 0 جراحة المخ واألعصاب 02
 %60 8 8 ـــ 0 0 األمراض العصبية 08
 %60 1 1 6 1 81 جراحة التجميل والحروق 00
 %26 3 8 0 1 6 جراحة القلب والصدر 03
 %20 8 2 0 82 80 التوليد وأمراض النساء 01
 صفر% 6 ـــ 8 6 7 جراحة المسالك البولية 05
 %60 8 8 ـــ 0 0 الباثولوجيا اإلكلينيكية 06
 %10 8 1 8 5 6 طب المناطق الحارة وصحتها 07
 %200 3 ـــ ـــ 3 3 الهستولوجيا 01
 %200 3 ـــ ـــ 3 3 صحة العامة وطب المجتمعال 02
 %200 0 ـــ ـــ 0 0 الكيمياء الحيوية 32
 %200 0 ـــ ــــ 0 0 طب األسرة 38
 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .للطالب الناجحين وهم  دبلوم جزء ثاني ساعات معتمدة درجةـ الموافقة على منح 0
 //جيد    أمراض الباطنة العامة     أحمد مصطفي محمد الشعراوي ـ ط/8
 //جيد    أمراض الباطنة العامة     هند عوض يوسف العدروسي ـ ط/0
 //جيد    أمراض الباطنة العامة     أحمد عبد السالم أحمد منصورـ ط/3
 //جيد    أمراض الباطنة العامة     محمد فرج يوسف محمد النجار ـ ط/1
 //جيد    أمراض الباطنة العامة      جنانسي عادل ميخائيل فر  ـ ط/5
  ممتاز     طب األطفال     مها محمود مصطفي فازع  ـ ط/6
 جيد جدا     طب األطفال     دعاء السيد أحمد محمد سالمة ـ ط/7
  جيد جدا     طب األطفال     مي ضبراهيم عبد الؤني ضبراهيم  ـ ط/1
  جيد جدا     طفالطب األ       هالة محمد عبد هللا جبص ـ ط/2

  جيد جدا     طب األطفال    الدسوقي عبد الحميد عبد الحميد  ـ ط/82
  جيد جدا     طب األطفال     بسمة يسري عبد الوهاب عرابين ـ ط/88
  جيد جدا     طب األطفال       كامل محمد محمد جمعص ـ ط/80
  جيد جدا     طب األطفال    رشا نسيم مصطفي محمد الطبجي ـ ط/83
  جيد جدا     طب األطفال    هاني عبد الفتاح أحمد عبد الهادي ـ ط/81
  جيد جدا     طب األطفال     فاتن مصطفي محمود محمد  ـ ط/85
  جيد جدا     طب األطفال     محمد عبدل السعيد عبدل السيد  ـ ط/86
  د جداجي     طب األطفال    شيرين سامح محمد كمال عبد الحليم ـ ط/87
  جيد//     طب األطفال      مني مجدي صابر طاهر ـ ط/81
  جيد//     طب األطفال    شيماء عيسي عبد العظيم عيسي  ـ ط/82
 جيد//     طب األطفال      أحمد سليمان حسن الشيخ ـ ط/02
 جيد//     طب األطفال     ياسمين على حمادة حافظ  ـ ط/08
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 جيد//     طب األطفال     ز عرابي سالي محمد عبد العزي ـ ط/00
 جيد//     طب األطفال     شادي نشأت عدلي جرجس  ـ ط/03
 جيد//     طب األطفال     دينا بهروز موسي محمود  ـ ط/01
 جيد//     طب األطفال      محمود عبد الرحمن عبد الؤفار ـ ط/05
 جيد//     طب األطفال     هبص عبد العزيز محمد شاهين  ـ ط/06
 جيد//     طب األطفال     هبص محمد أبو مكي الدسوقي  ـ ط/07
 جيد//     طب األطفال       معاذ صباح طص شرف ـ ط/01
 جيد//     طب األطفال     أمنية أحمد محمد كامل حسن  ـ ط/02
 جيد//     طب األطفال     مروة عادل محمد محمد ريحان  ـ ط/32
 جيد//     طب األطفال     ي عبد اللطيفحمادة ضبراهيم شوق ـ ط/38
 جيد//     طب األطفال     والء محمد محمد أبو المعاطي  ـ ط/30
 جيد//     طب األطفال     رباب نبيل عبد الرحمن عبد هللا  ـ ط/33
 جيد//     طب األطفال     كرم السيد سالم سيد أحمد  ـ ط/31
 جيد//     ب األطفالط     ضسالم صالح مصطفي البؤدادي ـ ط/35
 جيد//     طب األطفال     محمد عبد الكريم محمد بدير ـ ط/36
 جيد//     طب األطفال     أحمد السيد نجاتي أحمد الجندي  ـ ط/37
 جيد//     طب األطفال    محمد محمد عبد المجيد العجرودي ـ ط/31
 جيد//     طب األطفال     محمد مجدي محرم سيد أحمد ـ ط/32
 جيد//     طب األطفال    نهلة مصطفي عبد الوارث شودف ـ ط/12
 جيد//     طب األطفال     محمد عطية عطية السنهوري  ـ ط/18
 جيد//     طب األطفال    ضبراهيم أحمد حمدي ضبراهيم أبو جلوة ـ ط/10
 جيد//    طب وجراحة العين     أميرة عبد هللا السعيد عبد الحميد ـ ط/13
 جيد//    طب وجراحة العين      مها أحمد محمد السداوي /ـ ط11
 جيد جدا    طب وجراحة العين    هبص هللا رمضان عبد العاطي السيد ـ ط/15
 جيد//    طب وجراحة العين     بسمة محمد عبد الحميد مجاهد ـ ط/16
 جيد جدا    طب وجراحة العين     والء شعبان الحسيني غنيم ـ ط/17
 جيد//    طب وجراحة العين     ريم حنا عبد النور خليلم ـ ط/11
 جيد//    طب وجراحة العين     منى عبد الحميد أحمد النجار ـ ط/12
 جيد//    طب وجراحة العين     شاهندة يوسف حسين عيسي ـ ط/52
 جيد//    طب وجراحة العين     منيرة محمد عبد الفتاح الحداد ـ ط/58
 جيد//    طب وجراحة العين     د الرحمن متوليعزة محمد عب ـ ط/50
  جيد جدا   أمراض القلب واألوعية الدموية     طارق محمد ضبراهيم خطاب ـ ط/53
 //جيد   أمراض القلب واألوعية الدموية      شادي حنا بشري حنا ـ ط/51
  //جيد   أمراض القلب واألوعية الدموية     محمد عصام ناجي زعطوط ـ ط/55
 //جيد   أمراض القلب واألوعية الدموية     منصور سمير يونس عطية ـ ط/56
  جيد//   أمراض القلب واألوعية الدموية     يوسف حامد يوسف دبور ـ ط/57
  //جيد   أمراض القلب واألوعية الدموية      يحيي على بدلمحمد  ـ ط/51
  //جيد   وعية الدمويةأمراض القلب واأل     مينا محب وردي عبد الشهيد ـ ط/52
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  مقبول   أمراض القلب واألوعية الدموية     أميرة كامل أسعد عبد الملك ـ ط/62
  مقبول   أمراض القلب واألوعية الدموية     محمد صالح مرسي شعبان ـ ط/68
  مقبول   جراحة األنف واألذن والحنجرة     أميرة جمال الدين السيد أمين ـ ط/60
 جيد//    األشعة التشخيصية     السيد عبد المحسن مصعب  ـ ط/63
  جيد//    التوليد وأمراض النساء      هند محمود محمد رضا ـ ط/61
 مقبول    التوليد وأمراض النساء     أياد محمد عبد القوي عثمان ـ ط/65
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     خلود عثمان حسن موسي ـ ط/66
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     راشد محمد راشد راجح الخليلي ـ ط/67
  مقبول    التوليد وأمراض النساء     زينب محمد ضبراهيم بؤاغص ـ ط/61
 جيد جدا    التوليد وأمراض النساء    مي صبحي عبد السميع أبو الخير ـ ط/62
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     هانم الشناوي حامد الحدق ـ ط/72
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     هدي رجب على عبد الرحيم ـ ط/78
   جيد//    التوليد وأمراض النساء     أحمد عزت على عبد الجليل ـ ط/70
  جيد//    التوليد وأمراض النساء    أماني فتحي عبد العزيز عبد الباري ـ ط/73
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     بسمة ضبراهيم عبد الفتاح ضبراهيم ـ ط/71
  جيد//    التوليد وأمراض النساء      فاطمة بالل حسين نعيم ـ ط/75
  جيد//    التوليد وأمراض النساء    منة هللا عاطف محمد عبد المولي ـ ط/76
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     داليا فهمي محمد النجومي ـ ط/77
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     هللا نجيب يعقوبريهام عشم  ـ ط/71
  جيد//    التوليد وأمراض النساء      سمر سيف أحمد األشقر ـ ط/72
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     مروة ضبراهيم راشد البسيوني ـ ط/12
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     مها عبد الستار على المصري ـ ط/18
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     مينا صفوت وهيص الشامي ـ ط/10
  جيد//    التوليد وأمراض النساء      مينا ميشيل ثابت مجلع ـ ط/13
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     نجوي محمد عبد اللطيف بدر ـ ط/11
  جيد//    التوليد وأمراض النساء     والء على محمود على حسن ـ ط/15
  جيد//    جراحة المسالك البولية     محمود محمد الحسن على حبيب ـ ط/16
  جيد//   طب المناطق الحارة وصحتها     أحمد السيد مصطفي أحمد ـ ط/17
 جيد جدا    الباثولوجيا اإلكلينيكية     غادة شوقي عبد العزيز المليجي ـ ط/11
  جيد//     التخاطب     شريهان شعبان عبد الباقي محمد ـ ط/12
  جيد//     جراحة العظام     أحمد مصطفي السيد ضبراهيم ـ ط/22
  جيد//     جراحة العظام    على محمد عطا هللا أحمد الشرقاوي ـ ط/28
  مقبول     جراحة العظام    أحمد عبد النبي عبد هللا عبد المجيد ـ ط/20
  جيد//     طب األسرة    أحمد عبد المجيد الدسوقي ضبراهيم ـ ط/23
  جيد//     طب األسرة     مريانا الكسان اسعد مسعود ـ ط/21
  جيد//     طب األسرة     الهام السيد السيد عبد العزيز ـ ط/25
  جيد//     طب األسرة    همس كمال الدين عبد الؤني حسن ـ ط/26
  جيد//     طب األسرة     جيهان صادق محمود محمد ـ ط/27
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 مقبول     طب األسرة     أماني وهبص فهمي الدمنهوري ـ ط/21
 مقبول     طب األسرة     سهام محمد محمد المتولي ـ ط/22

  مقبول     طب األسرة  هبص محمد محمد أحمد عبد الرحيم ـ ط/822
 مقبول     طب األسرة    وفاء السيد المتولي عبد الرازق ـ ط/828
 مقبول     طب األسرة     ميد عيسيدينا محمد عبد الح ـ ط/820
  مقبول     طب األسرة    ضحي فتحي سعد محمد القاضي ـ ط/823
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية     أمل أسامة محمد العمية ـ ط/821
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     دينا الهواري فتحي عز الدين ـ ط/825
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية    ان محمد عطيةسارة حامد رضو  ـ ط/826
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية    سلمي محمد عبد الرحمن الجمال ـ ط/827
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     سمر الهادي عبد الحكيم دربك ـ ط/821
 جيد جدا   لدية والتناسليةاألمراض الج     ضسراء السيد عبد المؤني النجار ـ ط/822
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية     أسماء محمود محمد بسيوني ـ ط/882
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     أسماء ناجي عبد العليم السيد  ـ ط/880
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     يحيي ضسماعيل نوارلل اأم ـ ط/883
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية    أماني عبد البر عبد البر الباجوري ـ ط/881
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية    أميرة شوقي عبد اللطيف عبد الحفيظ ـ ط/885
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية     أية سعيد حسانين سمرة ـ ط/886
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية    بسمة محمود السيد محمد محمود ـ ط/887
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية     راما مصطفي محمد غنيمة ـ ط/881
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية    زينب يوسف عبد الرحمن الرفاعي ـ ط/882
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية      سارة محمد سالم خليل ـ ط/802
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية     صفاء محمود محمد الحبشي /ـ ط808
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية   محمد عبد السميع عبد الؤني الحسيني ـ ط/800
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية    مروة فتحي عبد العاطي حجازي ـ ط/803
 جيد//   ض الجلدية والتناسليةاألمرا     منار عصام أحمد جهجص ـ ط/801
 جيد//   األمراض الجلدية والتناسلية    نجوي منتصر عبد الفتاح منتصر ـ ط/805
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     نسمة عبد الرحمن عبد الرحمن ـ ط/806
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     هند عبد المطلب محمد ضبراهيم ـ ط/807
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     هيام صابر أنس الدمياطي ـ ط/801
 جيد جدا   األمراض الجلدية والتناسلية     ياسمين رشاد ياسين األعصر ـ ط/802
 جيد//     الجراحة العامة     طارق فتحي أحمد مرعي ـ ط/832
 يد//ج     الجراحة العامة     محمد عاطف محمد زيدان ـ ط/838
 جيد//     الجراحة العامة     محمد عبد هللا ضبراهيم عبد هللا ـ ط/830
 جيد//     الجراحة العامة     محمد محمود على ضسماعيل ـ ط/833
 جيد//     الجراحة العامة     ناصف عبد السالم جميل على ـ ط/831
 ولمقب     الجراحة العامة     محمود حسين عبد المنعم أحمد ـ ط/835
 مقبول     الجراحة العامة    معتز الدين محمد كامل محمد فراج ـ ط/836
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 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    رءوف محمد عبد الرءوف عرفص ـ ط/837
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض     خلود محمد محمد رجب ـ ط/831
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    حمد الوكيلعلياء عبد الفتاح أ ـ ط/832
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    رنا عبد العزيز محمد حسام الدين ـ ط/812
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    نرمين سمير عبد اللطيف زايد ـ ط/818
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض  بهنسي الشيخ روة عبد المعبودم ـ ط/810
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض     مروة محمد محمود محسب ـ ط/813
 ممتاز جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    مروة عبد الوهاب محمد فاتي  ـ ط/811
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض     سمر على محمد محمد بلطي ـ ط/815
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    علياء زكريا عبد المنعم السعدني ـ ط/816
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض     سارة السيد عبد العزيز حسن ـ ط/817
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض   خليلمحمد محمود عبد العليم  ـ ط/811
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض    سارة مجدي فضل على محمد ـ ط/812
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض   محمد معوض قاسم حميدة ـ ط/852
 جيد جدا الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض جودة     مريم بشارة ضسكندر بشارة ـ ط/858
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض      منى رفعت محمد واليـ ط/850
 جيد جدا جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض     وسام عبد الستار فرحاتـ ط/853
 جيد// ية وسالمة وأمان المريضجودة الرعاية الصح     عثمان حسين السيد عثمان ـ ط/851
 جيد// جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض      داليا سعيد الشرقاوي ـ ط/855
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المقيـد لدرجـة  تامر إبراهيم السيد مصطفيالطالب/  الموافقة علي إعفاء ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
مـن حضـور امتحـان بعـض المقـررات السـابق دراسـتها فـي دبلـوم  1029ماجستير في طب المناطق الحارة وصحتها بـدورة ضبريـل ال

 طب المناطق الحارة وصحتها حيث أنص حاصل علي دبلوم على أن تتحمل مقررات الجزء الثاني كاملة .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

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