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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 1028/1029" للعام الجامعي العاشرة" الجلسة 

   22/6/9102الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي الجلسة الخامسةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  88/6/0282الموافق  الثاءالثيوم 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة         ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     روك محمود غنيممبـ أ.د/ 
 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
   راض القلب واألوعية الدمويـــةرئيس قسم أم     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     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      مد سلطانسلطان مح أ.د/ ـ

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة
 الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رئيس قسم       مها السيد سليماند/ أ.ـ 
 ة ــالتشخيصيــــــ قسم األشعةرئيس     محمد صالح الدين الزواويد/ أ.ـ 

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

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
 الجراحة العامةئيس قسم ر       حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

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

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ      هيام عبد السميع عياد ـ أ.د/
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/

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

 رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
 

  ةــــــــنيكيإلكليا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
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  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
  ةــــــــإلكلينيكيا قسم الفارماكولوجياب أستاذ    أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمرـ 

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

   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 والتناسليــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية      ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 
 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      أ.د/ داليا مفرح السقا  ـ

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد

 عـوطب المجتمــ أستاذ بقسم الصحة العامة     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/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      بيمحمد قمر الشرنو ـ أ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     وائل جابر السيد الدماطي ـ  د/

     مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
    األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة  بالمستشفيات الجامعية     ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم      عوض محمد الخولي ـ أ.د/ م
   نقيب أطباء المنوفيـــــــــة         ـ أ.د/ حسين أحمد ندا 

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

 مدير وحدة الجودة بالكلية(عن ) الطفيلياتم األستاذ المساعد بقس               أميرة فتحي عبد العاطيد/ 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــابـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب  ـ أ.د/ نانسي يوسف أسعد
ــــــدرقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصـ ـ د/ رفيق فكري برسيم   ـ

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

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
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  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث ـ أ.د/
    رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة أبو السعود عليـ أ.د/عاطف  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة ـ أ.د/حاتم أمين عطا هللا

 أستاذ بقسم طب األطفال ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق  أستاذ بقسم األمراض المتوطنةـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح 
   دير والعناية المركزةأستاذ بقسم التخ ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي   أستاذ بقسم الباطنة العامـــة سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة ـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل 
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/

    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيداذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبيةأست ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد
 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجياـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب  ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة ـ أ.د/ محمود على سليمان أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية شاذلىـ أ.د/ محمد عبد المنعم ال
 مساعد بقسم السمعياتأستاذ  عبد المجيد حسن قابلـ د/  أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي

 فرغ بقسم طب األطفالأستاذ مت ـ أ.د/ علي محمد الشافعي
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالحضور أعضاء 

 

عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ *هنأ سيادته السادة الحضور 
 بمناسبة عيد الفطر المبارك .السادة ب" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم رحب سيادته 

حب سيادته أ.د/ معوض محمد الخولي رئيس الجامعة السابق ورئيس لجنة قطاع العلوم األساسية بالمجلس * ور 
 األعلي للجامعات .

 * نعي أ.د/ أيمن عبد الغني اللحلح أستاذ بقسم المراض المتوطنة  لوفاة والده .  
 .  0282*تم عرض تقرير عن أداء الكلية عن شهر مايو  

عميد الكلية عن إعتبارا من الدور القادم تطبق الالئحة علي جميع األقسام في خالل اسبوعين  كما نوهه السيد أ.د/
ويتم تسليم األوراق للكنترول وأي خطأ في تجميع الدرجات أو أي أسئلة يحاسب عليها أ.د/ رئيس القسم وكل رئيس قسم 

سبوع في الكنترول وبعد الثالث أسابيع يتم اعالن مسئول عن تبليغ الوحدة التابعة له ويتم التصحيح في خالل اسبوعين وا
 النتيجة .

ـــ الموافقة علي إعادة تعيين أ.د/ جيهان صالح صادق األستاذ بقسم الطفيليات رئيسا لوحدة القياس والتقويم بكلية 
 الطب جامعة المنوفية .... القرار: الموافقة

 المدير المقررة  ـــ حصول النائب الثاني لمدير وحدة الجودة علي مكافأة
 القرار: الموافقة

ـــ طلب السيد أ.د/ رئيس قسم جراحة المسالك البولية بحرمان طلبة الدكتوراه الراسبين في اإلمتحان التحريري من 
 دخول اإلمتحان الشفوي والعملي

 القرار: تطبق الالئحة بحرمانهم من دخول االمتحانات العملية والشفوية
حمد أحمد جمال الدين عميد الكلية عن سفر سيادته الي آثينا باليونان في الفترة من *كما نوهه السيد أ.د/ أ

لحضور المؤتمر الدولي للمسالك البولية وذلك علي نفقة الجامعة حيث ان لسيادته  0282أكتوبر  02حتي 81
 . بحثين مقبولين بالمؤتمر

 القرار: الموافقة
لمساعد بقسم جراحة المسالك البولية عن سفره الي آثينا باليونان وكذلك د/ محمد مرزوق عبد المقصود األستاذ ا

 لحضور المؤتمر الدولي للمسالك البولية وذلك علي نفقة الجامعة . 0282أكتوبر  02حتي 81في الفترة من 
 القرار: الموافقة

ا في الفترة من وكذلك أ.د/ محمود عبد العزيز قورة األستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة عن سفره الي روسي
 . 0282أغسطس  02حتي 00
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 القرار: الموافقة
*تم التنويه الي بعض األقسام التي لم تستجيب لطلب وحدة ضمان الجودة عن شهري أبريل ومايو وهي استكمال 

تمهيدا استبيان االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية واالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس باألقسام وذلك 
 لوضع الخطط التدريبية للقيادات وألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

في العمل علي الخطة االستراتيجية للكلية  ءفي تكوين فريق التخطيط االستراتيجي وذلك للبد ءـــ االشارة الي البد
 .  0202ــ0202

ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن  عميد الكلية أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/  
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء بالرحيم " ثم رحب سيادته 

 

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

 أوال : المصادقات :
 2218/20/6/1029الموضوع رقم 

 الموافــق األحــدوالمنعقــدة يــوم  0228/0229 يللعــام الجـامع" التاســعةضــر اجتمــاع مجلــس الكليــة " الجلســة المصــادقة علــى مح
حتــــــــى  2222/9/2/0229 والمتضــــــــمنة القــــــــرارات مــــــــن 29/2/0229والممتــــــــدة حتــــــــى يــــــــوم األحــــــــد الموافــــــــق  0229/ 20/2

2221/9/2/0229 . 
 القــــرار :

ـــــ بعـد رصـد نتيجـة الورقـة األولــي  أمـل محمـد عبـد الحميـد الجنـديي للطالبـة/ بعـد تصـويب نتيجـة دبلـوم مكافحـة العـدو  المصـادقة
ـــ ورقــة ثانيــة  34/82كالتــالي : ورقــة أولــي  نتيجــةوبــذلك تصــبح  34/82وكانــت نتيجتهــا  ـــ المشــرو    201/002ــــــــ ـــ  22/22ـــــ ــــ

 جيد// . التقدير العام ـــــ  %99ـــــ النسبة  432/222ـــــ المجمو   202/222أعمال السنة 
 2219/20/6/1029الموضوع رقم 

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

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

إلـى أمسـتردام بهولنـدا لحضـور مـؤتمر  بالكليـة اعد بقسـم عـالج األورامالمـدرس المســـ ط/ محمـد عـالء جـودة 8 
علــى نفقتــه الخاصــة حيــث يوجــد لــه دعــوة لحضــور  0229يونيــو  29حتــى  24فــي الفتــرة مــن الجمعيــة األوروبيــة ألمــراض الــدم 

 المؤتمر .
 الباطنة العامةبقسم  األستاذ   ــ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب0 
 الباطنة العامةبقسم  المدرس   عبد الحافظــ   د/ محمد أحمد 2 

علـى  0229يونيـو  29حتـى  24فـي الفتـرة مـن بالكلية إلى أمستردام بهولندا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبيـة ألمـراض الـدم 
 دعوة لحضور المؤتمر .كل منهم الخاصة حيث يوجد ل منفقته

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 2260/20/6/1029الموضوع رقم 

  والمنعقدة يوم  0228/0229" للعام الجامعي الثامنة  " الجلسةالدراسات العليالجنة حاطة المجلس علما بمحضر اجتما  إ
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  . 8/2/0229الموافق  األربعاء
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2262/20/6/1029الموضوع رقم 

 األحـدوالمنعقـدة يـوم  0228/0229" للعـام الجـامعي ثامنـةال" الجلسة  لجنة القيم والمباديإحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 09/2/0229الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2261/20/6/1029الموضوع رقم 

" للعــــام الجــــامعي الرابعــــة  " الجلســــةشــــئون خدمــــة المجتمــــع وتنميــــة البيئــــة لجنــــة إحاطــــة المجلــــس علمــــا بمحضــــر اجتمــــا  
  . 08/2/0229الموافق  ثاءالثالوالمنعقدة يوم  0228/0229
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2261/20/6/1029الموضوع رقم 

والمنعقــدة يــوم  0228/0229" للعــام الجــامعي التاســعة  " الجلســةالعالقــات الثقافيــةلجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 0/9/0229الموافق  األحد

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2612/20/6/1029الموضوع رقم 

 األحــدوالمنعقــدة يــوم  0228/0229" للعــام الجــامعي التاســعة  " الجلســةالمكتبــات لجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 0/9/0229الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2261/20/6/1029الموضوع رقم 

والمنعقـدة  0228/0229" للعـام الجـامعي التاسـعةلجلسـة " ا شـئون التعلـيم والطـالبلجنـة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 22/9/0229الموافق  الثالثاءيوم 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 ثالثا : موضوعات أخري  :

 2266/20/6/1029الموضوع رقم 

ا من قرار عدم اإلشراف على استثنائهموافقة الاألستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد ـــ بشأن  عرض خطاب د/ نهاد محمود حسني
على رسائل الماجستير والدكتوراه نظرا ألنها كانت في أجازة عمل ولم يتثنى لها عمل األبحاث الالزمة للترقية في هذا المكان ... 

 علما بأن هذا القرار يحرمنها من ممارسة عملها كأستاذ مساعد بالقسم ويؤثر سلبا على تقدمها للترقي .
 القــــرار

 سنين من اإلشراف على الرسائل العلمية . 8على إلغاء القرار السابق بحرمان من تجاوز  الموافقة
 2261/20/6/1029الموضوع رقم 

 الرسائل على طلب نسخة الكترونية رقمية كاملة من جميع  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 

ة بالمكتبة الرقمية باإلدارة العامة للمكتبات بإدارة الجامعة  لالحتفاظ بها بمكتبة الكلية لتلبية العلمية التي تخص الكلية والموجود
 احتياجات الباحثين .

 القــــرار

 الموافقة
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 2268/20/6/1029الموضوع رقم 
 الطلب المقدم من كل من :عرض 

اف زين العابدين ود/ أحمد نبيل رمضان بقسم األمراض و أ.د/ أيمن عبد الفتاح الحداد ود/ عف لمياء جمال الدين الحمراويد/ أ.
 تابعة لقسم األمراض العصبية والطب النفسيالعصبية والنفسية ـــ بشأن إنشاء وحدة للطب النفسي 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا 
 2269/20/6/1029الموضوع رقم 

لفرقـة الميكروبيولوجيـا ل لقسـمالموافقـة علـى تشـكيل لجنـة الممتحنـين ــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبكيل الكليـة مذكرة أ.د/ و 
 . 0281/0282للعام الجامعي  الثالثة

 القــــرار

 الموافقة
 2210/20/6/1029الموضوع رقم 

لبرنـام   التشـريح واألجنـةلقسـم   ل لجنة الممتحنينالموافقة على تشكيـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ضافة منسق الموديول المرشح من قبل القسم وتشكيل لجنة خاصة لكل موديول :0+2مميز )الطب التكامل وال  ( وا 

 Foundation ــــــ  أ.د.م/ نهي محيي عيسي ــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي8 

 MSK1  منار على فريدــــــ  د/  ــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي0 

 MSK2  ــــــ  د/ نرمين نور الدين ــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي2 
 BLOOD & LUMPH  ــــــ  د/ عليا صالح ــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي4 

 Cardiovasculor  ــــــ  د/ منار على فريد ــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي2 
 Respiratory  د/ علياء صالح ــــــ  ــ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي6

 القــــرار

 الموافقة
 2221/20/6/1029الموضوع رقم 

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

 
 
 
 م

 
 اسم

 
 المادة

عدد  الدرجة بعد التعديل الدرجة قبل التعديل
الدرجات 
 المضافة

درجة 
 المادة

المجمو  
 الكلي 

درجة  التراكمي
 المادة

المجمو  
 الكلي

 التراكمي

ط/ إيمــــان حامــــد  2
 ةخريجأحمد مصلح 

 0228 يوليوالكلية دور 

الجراحة 
 العامة

194 
 ممتاز
 

2002 
 جداجيد

2204 
 جيدجدا
 مرتبة الشرف

199 
 ممتاز
 

2001 
 جيدجدا

2209 
 جيدجدا

 شرفمرتبة ال

9 
 
 

السـيد الطالبة/ أمنية  0
رصــــــــــا  محمــــــــــد 

 بالفرقة الثالثة

 122 209 الباراستيولوجيا
 جيد/

 124 240 ــــــــــــ
 جيد//

 4 ـــــــــــــــــــ

 القــــرار

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
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 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  خامسا
 1221/20/6/1029الموضوع رقم 

المعيد بقسم التوليد وأمـراض النسـاء بالكليـة / محمد صالح سليم الطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  التدريسمذكرة شئون هيئة 
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1221/20/6/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس األنــف واألذن المعيــدة بقســم  طفيمــروة خيــرت علــي مصــ/ ةالطبيبــالموافقــة علــى تعيــين ـ
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية  والحنجرة

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1221/20/6/1029لموضوع رقم ا

لشـغل بالكليـة  الطفيليـاتالمعيـدة بقسـم  / منى محمد فهيم صـالحةالطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 فع للجامعةالموافقة .... وير 
 1221/20/6/1029الموضوع رقم 

الصـحة العامـة وطـب المعيـدة بقسـم  أسماء يحيي شـرف الـدين/ 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  المجتمع

 : ـرارـلقــا

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 6221/20/6/1029الموضوع رقم 

المعيـدة بقسـم الميكروبيولوجيـا الطبيـة  / إلهام أيمـن حسـام الـدينةالطبيبـالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية .بذات القسم والكلية نظرا لحصولها لشغل وظيفة مدرس مساعد والمناعة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

  الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1221/20/6/1029الموضوع رقم 

األمـراض العصـبية المعيـدة بقسـم  مـروة صـالح الـدين حسـين/ ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .بذلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية  والنفسية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1922/20/6/1029الموضوع رقم 

لشـغل بالكليـة  التخـديرالمعيـد بقسـم  أحمـد أشـرف السـيد سـالم/ الطبيـبالموافقة على تعيين ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .س مساعد وظيفة مدر 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 0228/20/6/1029الموضوع رقم 

ة لشغل وظيفبالكلية  التخديرالمعيد بقسم  / أحمد محمد سليمانالطبيبالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2228/20/6/1029الموضوع رقم 

  كل من :الموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
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 بالكلية  الباطنة العامةقسم المعيد ب   أبو العنين / أحمد محمد كماللطبيبـــ ا
 بالكليةالباطنة العامة المعيدة بقسم   غادة حمدي عقل زيد / ةالطبيبــــ 

 على درجة الماجستير من طب المنوفية . مبذات القسم والكلية نظرا لحصولهلشغل وظيفة مدرس مساعد 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1228/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكليـة  التخـديرالمعيـد بقسـم  محمـود عبـد القـوي عبـد الحكـيم/ الطبيـبالموافقة على تعيـين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1228/20/6/1029 الموضوع رقم

  : كل منالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بالكلية  الباثولوجيا اإلكلينيكيةالمدرس المساعد بقسم   نوران طلعت عبد المقصود/ الطبيبةـــ 
 بالكلية الباثولوجيا اإلكلينيكيةالمدرس المساعد بقسم   سارة محمود صالح الديب/ الطبيبةـــ 

 على درجة الدكتوراه . مبذات القسم والكلية نظرا لحصولهغل وظيفة مدرس لش
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1228/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكليـة  الطفيليـاتالمـدرس المسـاعد بقسـم  نهي أحمد أبو خليل/ الطبيبـةالموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .وظيفة مدرس لشغل 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 

 1228/20/6/1029الموضوع رقم 

 التخــديرالمــدرس المســاعد بقســم  بســمة فتحــي عبــد الحميــد/ الطبيبــةالموافقــة علــى تعيــين ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .وظيفة مدرس لشغل بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 6228/20/6/1029الموضوع رقم 

  كل من : الموافقة على تعيينــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لكلية با الباطنة العامةالمدرس المساعد بقسم    هيثم رضا بدر/ الطبيبـــ 
 بالكلية الباطنة العامةالمدرس المساعد بقسم    على محمد الخولي/ الطبيبـــ 

 على درجة الدكتوراه . مبذات القسم والكلية نظرا لحصولهلشغل وظيفة مدرس 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8122/20/6/1029الموضوع رقم 

الباطنـة المـدرس المسـاعد بقسـم  مصـطفي بكـري حامـد عطـا/ الطبيـبة علـى تعيـين الموافقــــ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس بالكلية  العامة
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8822/20/6/1029الموضوع رقم 
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بالكليـة  الطفيليـاتالمـدرس المسـاعد بقسـم فاطمة حامد شـعالن / ةالطبيبفقة على تعيين المواــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8922/20/6/1029الموضوع رقم 

 الفارماكولوجيــاالمــدرس المســاعد بقســم  غــادة عــادل حجــازي/ ةالطبيبــعلــى تعيــين الموافقــة ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 0229/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكليـة  التخـديرالمـدرس المسـاعد بقسـم  مصـطفي سـعيد فهـيم/ الطبيـبعلى تعيـين الموافقة ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .لشغل وظيفة مدرس 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2229/20/6/1029الموضوع رقم 

 كل من : الموافقة على تعيينــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 الكيمياء الحيويةبقسم المدرس   إيمان مسعود عبد الجيد/ ــ د8
 الكيمياء الحيويةالمدرس بقسم   منى صالح الدين حبيب/ دــ 0
 الكيمياء الحيويةالمدرس بقسم   سالي محمد الحنف/ دــ 2
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعةالموافقة على 
 1229/20/6/1029الموضوع رقم 

التوليـد وأمـراض األسـتاذ بقسـم  محمـد فـتح هللا أبـو النصـر/ أ.د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 . 2/8/0229عودية اعتبارا من بالكلية لمدة عام عاشر بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية الس النساء
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1229/20/6/1029الموضوع رقم 

الصـحة العامـة وطـب األسـتاذ بقسـم منـال أحمـد البتـانوني / أ.د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 . 2/8/0229كة العربية السعودية اعتبارا من مملبالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بال المجتمع

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1229/20/6/1029الموضوع رقم 

جراحـة ألسـتاذ المسـاعد بقسـم ا منتصـر الصـاوي عبـد العزيـز/ د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 2/8/0229كة العربية السعودية اعتبارا من س بدون مرتب للعمل بالمملبالكلية لمدة عام خام القلب والصدر

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1229/20/6/1029الموضوع رقم 

التوليـد األسـتاذ المسـاعد بقسـم  الشامي السيد أحمد عبد الكريمد/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229كة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل بالمملسادس بالكلية لمدة عام  ض النساءوأمرا
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
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 2296/20/6/1029الموضوع رقم 

 الجراحـة العامـةبقسـم  األسـتاذ المسـاعدأحمد محمد فوزي على د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229بالكلية لمدة عام ثالث بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2291/20/6/1029الموضوع رقم 

األمـراض األسـتاذ المسـاعد بقسـم محمـد عبـد السـتار مصـطفي د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بجامعة الملك فيصل بالكلية لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل  الصدرية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2298/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكلية  الكيمياء الحيويةبقسم  المدرسشيماء الشافعي سليمان د/  يد إعارةتجدالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229عربية السعودية اعتبارا من لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل بالمملكة ال

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2299/20/6/1029الموضوع رقم 

 الكيميـاء الحيويــةبقسـم  المــدرس هبــه فتحـي عبــاس عفيفـيد/  تجديــد إعـارةعلـى الموافقــة ـ بشـأن  مـذكرة شــئون هيئـة التــدريس
 . 2/8/0229بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2100/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكليـة لمـدة عـام  التشـريحبقسـم  المـدرسأحمـد سـعيد سـالمان د/  تجديـد إعـارةوافقة على المـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229اعتبارا من  األردنية الهاشميةبالمملكة بكلية الطب جامعة األردنية  بدون مرتب للعمل تاسع
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2210/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكلية لمدة عام  الطفيلياتبقسم  المدرسرهام مصطفي بركات د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  ئة التدريسمذكرة شئون هي
 . 2/8/0229بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بجامعة الملك فيصل ثاني بدون مرتب للعمل 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1210/20/6/1029الموضوع رقم 

األشــعة بقســم  المــدرسســليمان صــفاء أبــو القاســم محمــد د/  تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 8/9/0229بالكلية لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  التشخيصية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1210/20/6/1029الموضوع رقم 

األسـتاذ المسـاعد بقسـم التحمـودي  محمـد أحمـد عبـد المجيـدد/  تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
بالمملكـة العربيـة السـعودية اعتبـارا بمستشفي الوالدة واألطفـال بمكـة المكرمـة بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل  الباثولوجيا

 . 9/8/0229من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1210/20/6/1029الموضوع رقم 
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عـالج األورام والطـب بقسـم  المدرسإيهاب أنور محمد شلتوت د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 24/1/0229اعتبارا من بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية  النووي
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1210/20/6/1029الموضوع رقم 

جراحـة العظـام األستاذ المساعد بقسم   محمد أحمد فائق ساميد/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/1/0229لكويت اعتبارا من بالكلية لمدة عام عاشر وأخير بدون مرتب للعمل بدولة ا

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 

 0621/20/6/1029الموضوع رقم 

بالكليـة  طب األطفالبقسم  المدرسدعاء محمود محمد عليان د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229العربية السعودية اعتبارا من ل بالمملكة بجامعة الملك فيصلمدة عام سادس بدون مرتب للعمل 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 0121/20/6/1029الموضوع رقم 

 الميكروبيولوجيـااألسـتاذ المسـاعد بقسـم عماد محمد أحمد عيـد د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/0229العربية السعودية اعتبارا من بجامعة الطائف بالمملكة لمدة عام سابع بدون مرتب للعمل  بالكليةالطبية والمناعة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 0821/20/6/1029الموضوع رقم 

ميـل والحـروق  إعـارة األسـتاذ بقسـم جراحـة التجنظر في منح أ.د/ داليا محمد مفـرح السـقا  الـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لمدة عام أول للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بها .

 : ـرارـالقــ

                          الموافقة .... ويرفع للجامعة

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
 0921/20/6/1029الموضوع رقم 

 0/2/0229بشأن موافقة مجلس القسم المنعقد يوم الخميس الموافق ــــ لك البولية عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم جراحة المسا
 . 0229أكتوبر  2حتى  4علي تحديد موعد انعقاد المؤتمر العشرون للقسم علي أن يكون من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 0212/20/6/1029الموضوع رقم 

القسم مؤتمر تغيير ميعاد عقد علي الجراحة العامة  قسمموافقة مجلس بشأن ــــ العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات 
 . 0229يونيو  02حتى  29بدال من  0229  سبتمبر 9حتى  3وذلك في الفترة من  السنوي
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2212/20/6/1029الموضوع رقم 

 في الفترةلقسم اموعد انعقاد مؤتمر إحاطة المجلس علما ببشأن ــــ  عالج األورام والطب النوويعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم 
 بفندق توليب جولدن بالزا بمدينة نصر . 0229  سبتمبر 02حتى 29من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/20/6/1029الموضوع رقم 
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المساعد  المدرس أحمد صهيب إبراهيم فتحي/ دسفر الموافقة علي  ـ بشأنا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلي
 23في الفترة من أورام الثدي المتقدمة الخامس مؤتمر لشبونة بالبرتغال لحضور بالكلية إلى  عالج األورام والطب النوويبقسم 
 لمؤتمر .لسيادته دعوة لحضور ا الخاصة حيث يوجد على نفقته 0229نوفمبر  29حتى 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/20/6/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على قبول االعتذار كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 األستاذ بقسم الجراحة العامة بالكلية ـــ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخ  8
 المدرس بقسم الجراحة العامة بالكلية   عيد شاهين د/ محمود أحمد ـــ 0

حتى  20في الفترة من السابع والعشرين للجمعية األوروبية لجراحة المناظير لحضور المؤتمر  سيفليا بأسبانياإلى  معن عدم سفره
 . لظروف خاصة بهمعلى نفقة الجامعة وذلك  0229 يونية 22

 ستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا بالكليةاأل  ـــ د/ يحيي محمد نجيب عبد السالم2
 23حتـى  24فـي الفتـرة مـن اللقاء األوروبي للعناية بالقلب إكلينيكيا وجراحيا وبحثيـا عن عدم سفره إلى بودابست بالمجر لحضور 

 على نفقة الجامعة وذلك لظروف خاصة به . 0229يونية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/20/6/1029الموضوع رقم 

 إحاطة المجلس علما بالتقرير المقدم من كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ــ أ.د/ محمــد ســالمة محمــود جــاد 8 ـــال بكنــدا ـ األســتاذ المتفــرغ بقســم النســاء والتوليــد بالكليــة وذلــك عــن ســفره إلــى مونتريـ

على نفقة الجامعة وقد قـام بعمـل  0229مايو  28حتى  29بطانة الرحم في الفترة من  لحضور المؤتمر السنوي الخامس لجمعية
 .01/2/0229سيمينار بالقسم بتاريخ 

األستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية وذلك عـن سـفره إلـى شـيكا و ـ أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد الجواد 0
 9حتى  4مؤتمر السنوي الخامس للجمعية األمريكية لجراحي المسالك البولية في الفترة من بالواليات المتحدة األمريكية لحضور ال

 .09/2/0229على نفقته الخاصة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  0229مايو 
المــدرس بقســم الصــحة العامــة وطــب المجتمــع بالكليــة عــن حضــورها المهمــة العلميــة  ـــ د/ شــيماء شــريف زكــي ســليمان 2

 وقــد قامــت بعمــل 0229مــايو  20حتــى   0228نــوفمبر  22ى نفقــة هيئــة الفولبرايــت بأمريكــا لمــدة ســتة أشــهر  فــي الفتــرة مــن علــ
 . 0/9/0229سيمينار بالقسم بتاريخ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1212/20/6/1029الموضوع رقم 

إبداء رأي ومقترحات الكلية في الفقرة الخاصـة بـالتعليم العـالي والـواردة  بشـأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 في مشروع بروتوكول اللجنة المشتركة المصرية التركمانية .

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية ودون تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ين الجانبين .ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت ب2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .0
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .4
 ـ تبادل نشاطات التدريس .3
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .2
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 الزيارات والباحثين . ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل9
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 1

 

 

 2621/20/6/1029الموضوع رقم 

ــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث  إحاطــة المجلــس علمــا رأي الكليــة فــي تفعيــل التعــاون مــع جامعــة  ـ
 المصادر الطبيعية وعلوم الحياة بفيينا بالنمسا   .

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 2121/20/6/1029الموضوع رقم 

إبــداء رأي ومقترحـات الكليـة فــي مشـروع برنـام  التعــاون فـي مجــال  ــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليــة للدراسـات العليـا والبحــوث 
 ببلغاريا والجامعات المصرية .  University of national and world Economyالتعليم بين

 : ـرارــالقـ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية ودون تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .2
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .0
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .4
 .ـ تبادل نشاطات التدريس 3
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .2
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .9
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 1

 2128/20/6/1029الموضوع رقم 

ــة للدراســات الع ــل الكلي ــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكي ــ بشــأنلي ــى محمــد أحمــدي  ـ ــى ســفر د/ إيمــان عل المــدرس بقســم الموافقــة عل
يـو الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية إلى الواليات المتحدة األمريكية لتنفيذ المهمة العلمية قصيرة األجل لمدة ستة أشهر اعتبـارا مـن يول

 . على نفقة اإلدارة العامة للبعثات 0229
 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة.. افقةالمو 
 

 :  ا : موضوعات البحوث العلمية سابع
 2921/20/6/1029الموضوع رقم 

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث مـذكرة 
 82بروتوكول ماجستير ودكتوراه  وأوصت اللجنـة بتعـديل  48افقة على تمت المو بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقـيم 

 بروتوكول ماجستير ودكتوراه .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 2110/20/6/1029الموضوع رقم 

 األسـتاذود منتصـر الموافقـة علـى المشـروع المقـدم مـن أ.د/ ليلـي محمـ ـ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 بالقسم في إطار التعاون العلمي والتكنولوجيا بين مصر )وزارة البحث العلمي( والهند . الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم  المتفرغ
 : ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة بعد الحصول على موافقة الجهات األمنية المختصة  الموافقة
 2211/20/6/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تسجيل أبحاث للسادة أعضاء هيئة التدريس وهم على  ـ بشأن.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ
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  النحو التالي : 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
 9 مدرس الطفيليات شيماء أحمد شرف الديند/  2
 9 أستاذ مساعد الباثولوجيا د/ عماد عبد العزيز رخا 0
 4 أستاذ مساعد جراحة العظام د/ أحمد فؤاد شمس الدين 4
 8 أستاذ مساعد الطفيليات د/ منال أحمد المليجي 3
 8 مدرس طب وجراحة العين د/أسامة عبدهللا المرسي إبراهيم 2
 1 مدرس التشريح د/ نرمين محمد نور الدين 9
 1 مدرس التشريح د/ أحمد سعيد سالم سالمان 8
 2 مدرس األمراض العصبية والنفسية محمود محمد على د/ جيالن 9
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/20/6/1029الموضوع رقم 

مــدرس بقســم جراحــة  الموافقــة علــى ترشــيح د/ حســام حســن فــوزي  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
 رسالة دكتوراه.لنيل جائزة أفضل التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/20/6/1029الموضوع رقم 

مــدرس بقســم جراحــة  الموافقــة علــى ترشــيح د/ حســام حســن فــوزي  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
 . 0282لنيل جائزة أ.د/ مصطفي بهجت لعام التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 1211/20/6/1029الموضوع رقم 

الموافقــة علــى تعــديل مقتــرح الئحــة للجنــة مراجعــة األبحــاث العلميــة  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
 جامعة المنوفية بند رسوم المراجعة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 موضوعات الدراسات العليا :ا : ثامن
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

على دورة قيد أبريل إلحاق أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لدبلومة مكافحة العدوي . 0229
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 6121/20/6/1029الموضوع رقم 

 لكل من: قبول اعتذار عن دخول االمتحان الشفويالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 .لظروف مرضية أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه  محمد أحمد الرفاعي عطوةـ ط/ 2
 .لظروف خاصة ألوعية الدمويةأمراض القلب وا دكتوراه   أحمد حمدي عبد العظيمـ ط/ 0
 القــــرار :

 الموافقة... ويرفع للجامعة
 1211/20/6/1029الموضوع رقم 
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تخصصـات دبلوم وماجسـتير ( 01لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 القــــرار :

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  سةمد فترة الدراالموافقة على 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   طارق محمد منصورـ ط/ 2

 األطفالماجستير طب    إيمان محمد علي الجمالـ ط/ 0

 األطفالماجستير طب    عماد حمدي السيد حميدةـ ط/ 4

 األطفالماجستير طب   آيات عبد ربه يوسف تركيـ ط/ 3

 األطفالماجستير طب   راء عادل محمد الشافعيإسـ ط/ 2

 الجراحة العامةماجستير   مي محمد عبد العزيز نصار ـ ط/ 9
 األطفالماجستير طب    مني سعيد محمد القبانيـ ط/ 1

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   دنيا محمد أسامة أحمد برعيـ ط/ 8

 التوليد وأمراض النساءر ماجستي  محمد بهنسي عبد المنعم الشياتـ ط/ 9

 التوليد وأمراض النساءماجستير   مصطفي مجدي الشابوريـ ط/ 22

 جراحة العظامماجستير  أحمد حسام الدين عبد الفتاح حمدـ ط/ 22

 جراحة العظامماجستير   محمد السيد عبد المجيد الخوليـ ط/ 20

 ت الحرجةطب الحاالماجستير  محمود أبو الخير أحمد عبد المقصودـ ط/ 24

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  مصطفي أنور عبد الرحيمـ ط/ 23

 وجراحة العينماجستير طب   حنان أحمد السيد أحمد ماضيـ ط/ 22

 وجراحة العينماجستير طب   محمد فتحي حماده إبراهيمـ ط/ 29
 دبلوم طب المناطق الحارة   ياسر محمد أنور توفيقـ ط/ 21

 دبلوم الجراحة العامة   توفيق جاد اسحق شوقيـ ط/ 28
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    رحاب إبراهيم فتحي ـ ط/ 29
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هيثم مرسي عبد العال مرسيـ ط/ 02
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    شيماء السيد أمين موسيـ ط/ 02
 ماجستير طب األطفال    عياد عبد المنعم محمدـ ط/ 00
 ماجستير األشعة التشخيصية    محمود شاكر عبد الواحدـ ط/ 04
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هبه طلعت محمد الرخاويـ ط/ 03
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  آمال عبد الشافي محمد خطابـ ط/ 02

 راض الجلدية والتناسليةماجستير األم   لمياء كمال عبد الحميدـ ط/ 09

 دبلوم الجراحة العامة حسام الدين أبو النجا زيدان مدكورـ ط/ 01
 8121/20/6/1029الموضوع رقم 

 ( درجة دبلوم وماجستير ودكتوراه 23لعدد )الموافقة على إيقاف القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
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 تخصصات مختلفة .
 : رـراـالقــ

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

 بأثر رجعي   2/22/0221لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء  / أحمد طارق قنديلــ ط8
 بأثر رجعي   2/3/0228لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء / أميرة يوسف السيد موسيــ ط0
 لظروف خاصة    2/22/0228لمدة عام من   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية      سارة حسين محمود جعفر /ــ ط2
 لظروف خاصة 2/3/0229التناسلية لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية و      / نهال أحمد الششتاوي أحمدــ ط4
 بأثر رجعي   2/22/0228هيل لمدة عام من ماجستير الطب الطبيعي والتأ / آية مجدي عبد الخالق عالمــ ط2
 لظروف خاصة  2/3/0229لمدة عام من  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  / أسماء أحمد إبراهيم أحمدــ ط6
 لظروف خاصة  2/3/0229لمدة عام من  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   / إبراهيم الدسوقي رمضانــ ط1
 بأثر رجعي  2/22/0221ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي لمدة عام من  وهاب  /أميرة أحمد عبد الــ ط1
 بأثر رجعي  2/22/0229لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء  / سمر منير شحاته عميرــ ط2

 بأثر رجعي  2/22/0222لمدة عامين من  ماجستير طب وجراحة العين  / أمنية أحمد همام عطيةــ ط82
 لظروف خاصة  2/3/0229األمراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من  ماجستير/ صفاء محمد عوضين المتوليــ ط88
 بأثر رجعي  2/22/0229لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء / هبه محمود محمود الفقيــ ط80
 لظروف خاصة          2/22/0228لمدة عام من  دكتوراه طب األطفال / أمال عبد هللا السيد فرجــ ط82
 لظروف خاصة  2/22/0228مدة عام من ل     دبلوم األنف واألذن والحنجرة / عاطف أحمد أحمد أبوعليهــ ط84

 9112/20/6/1029الموضوع رقم 

 لكل من :إيقاف القيد قطع الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  ماجستير األشعة التشخيصية  ل أبو بكر السيد أحمد/ نهاــ ط8
  ماجستير الفسيولوجيا  / لمياء محمود غريبــ ط0

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ...الموافقة

 1012/20/6/1029الموضوع رقم 

تخصصـات ودكتـوراه  لـومدب( درجـة 4لعـدد )الموافقـة علـى إلغـاء القيـد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم إلغاءالموافقة على 
 لظروف خاصة  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية    أحمد محمد محمد عوض ـ ط/8
 ل االمتحان الجزء الثاني لم يتقدم لدخو         دكتوراه الجراحة العامة    السيد جاد الرب السيد حمودة ـ ط/0
 لتجاوز المدة القانونية  دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع  عمرو مصطفي عبد العليم خليفه ـ ط/2

 2112/20/6/1029الموضوع رقم 

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

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 جراحة المسالك البوليةدكتوراه    أحمد سمير غنيمي ـ ط/8
ضافة   . جراحة المسالك البولية جامعة بريستول بإنجلترا أستاذ    ماركوس دريكد/ أ.وا 

 دكتوراه جراحة المسالك البولية  إبراهيم موافي جمعه عطوية ـ ط/0
ضافة أ.د/ سانجاي جوبتا    كيس ويسترن ريزرف بالواليات المتحدة األمريكية.جراحة المسالك البولية جامعة  أستاذ  وا 
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 دكتوراه جراحة المسالك البولية مصطفي فتحي عبد الباري  ـ ط/2
ضافة أ.د/ حازم المنسي    شمال اونتاريو ــــ اونتاريو ــــ كندا .معة جراحة المسالك البولية جا أستاذ  وا 

 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة سارة جمال معتمد حجازي  ـ ط/4
 (اعتذار المشرفبقسم الميكروبيولوجيا الطبية بالكلية ) أستاذ مساعد     برفع اسم د/ عزة زغلول لبيب

ضافة د/ رشا جالل مصطفي    ولوجيا الطبية بالكلية .بقسم الميكروبي مدرس   وا 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة جهاد محمود فوزي خناني  ـ ط/2

 بقسم التخدير والعنايةالمركزة بالكلية )وذلك لتسجيلهادكتوراه طب حاالت حرجة( مدرس برفع اسم د/إيناس عبدالمحسن شاهين
ضافة د/ هالة محمد قبطان  لكلية .بقسم التخدير والعناية المركزة با مدرس   وا 

 1112/20/6/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه جراحـة المسـالك البوليـة  رسالةتعديل موضوع الالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .تعديال  ير جوهريا    إبراهيم موافي جمعه عطويةللطبيب/ 

 بناء على طلب المشرف األجنبي اتا المقاوم لإلخصاء .... أهداف جديدة لعالج سرطان البروست موضوع الرسالة :
 : ـرارـالقــ

  .. ويرفع للجامعة الموافقة
 1112/20/6/1029الموضوع رقم 

دكتـوراه رسـالة تشـكيل لجنـة الفحـ  والمناقشـة إعـادة الموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : سعيد الكيالنيحمد / أللطبيب الجراحة العامة

 ة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراح   أشرف عبد الهادي زين الديند/ ـ أ.

 ة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراح    حسام عبد القادر الفلد/ ـ أ.

 ة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراح   أشرف عبد الرحمن الشخصد/ ـ أ.

 اإلسكندريةة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراح     جالل أبو النجا/ دـ أ.
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 1112/20/6/1029الموضوع رقم 

( رســالة 43لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــ  والمناقشــة  ـــ بشــأناســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدر 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 الطفيلياته دكتورا  أميرة مصطفي محروس مطر ـ ط/8

  اللجنة :
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــورئيس قسم الطفيليــــــــــــــــــــات أستاذ     وفاء محمد القرشـ أ.د/ 

 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــمساعد بقسم الطفيليـــــــــــــــات أستاذ    بهاء الدين وديع االسودد/   ـ 
 ــةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أستاذ    حمد محمد عبد الغفارمـ أ.د/ 
 قــــــالزقازيبكلية الطب جامعة متفرغ بقسم الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــات أستاذ     ماجدة سعد علىـ أ.د/ 

 ألول ، الثاني صوت واحد()علي أن يكون ا
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد على عبد هللا على ـ ط/0

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم القلب واألوعية الدموية أستاذ    عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 



  88/6/0282الثالثاء الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي العاشرة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
 02/6/0282والممتدة حتى يوم األحد الموافق  

 

18 

 
 

 ةقسم القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 القلب واألوعية الدموية وعميد معهد القلب القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأستاذ     محمد أسامة طهـ أ.د/ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  عمرو إبراهيم السيد شحاته ـ ط/2
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم القلب واألوعية الدموية أستاذ     أحمد أشرف رضاأ.د/ ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم القلب واألوعية الدموية أستاذ    محمود سليمان علىـ أ.د/ 
 ــــقـالزقازيــــــــــــــ بكلية الطب جامعةب واألوعية الدموية بقسم القلأستاذ     السيد محمد فرجـ أ.د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء   رحاب على موسي زهران ـ ط/4
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    أحمد نبيل عبد الحميدـ أ.د/ 

 ةمساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    الدين فتح هللا الحلبي عالءد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    محمد إسماعيل صبريـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــربكلية الطب جامعة توليد وأمراض النساء ورئيس قسم الأستاذ    إسماعيل طلعت الجرحيـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أميرة يوسف السيد موسي ـ ط/2

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    محمد محمود فهميـ أ.د/ 

 ةمساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 سوهــــــــــــــــــــــــــــــــاجبكلية الطب جامعة بقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ   مصطفي عبد الخالق عبد االلهـ أ.د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ميرفت فتحي محمد عفيفي /ـ ط6
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــبكلية الطب جامعبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     طارق محمد سيدـ أ.د/ 
 ةورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــــــأستاذ    أيمن عبد القادر شبانهـ أ.د/ 

 بني سويفبكلية الطب جامعة مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    محمد ناجي محيسند/   ـ 
 ثاني صوت واحد()علي أن يكون األول ، ال

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد شحاته عبد الجليل ـ ط/1
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     محمد عادل السيدـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــلنساء بقسم التوليد وأمراض اأستاذ     حامدة السيد اللقوةـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    محمد إسماعيل صبريـ أ.د/ 

 األزهـــــــــرامعة بكلية الطب جورئيس قسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     إسماعيل الجارحيد/ أ. ـ
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أحمد طارق قنديل ـ ط/1
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ    مدحت عصام الدين حلميـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     حمد سيدطارق مـ أ.د/ 



  88/6/0282الثالثاء الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي العاشرة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
 02/6/0282والممتدة حتى يوم األحد الموافق  

 

19 

 
 

 عين شمـــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة بقسم التوليد وأمراض النساء أستاذ     محمد عامـــــــــــــــــــــرـ أ.د/ 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,المناطق الحارة وصحتها ماجستير طب   مروة محمد سامي الشيخ ـ ط/2

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــلمنوفيـــــبكلية الطب جامعة ابقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ    حسام إبراهيم محمدـ أ.د/ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة بقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ    نهلة السيد أمام الجمالـ أ.د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   مروة محمد سامي الشيخ ـ ط/82

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ     لحلحأيمن محمد الـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ    حسام إبراهيم محمدـ أ.د/ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة بقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ    نهلة السيد أمام الجمالـ أ.د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   طارق محمد منصور ـ ط/88

  اللجنة :
 ةـــفيــبكلية الطب جامعة المنو ورئيس قسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ    عاطف أبو السعود علىـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم األمراض المتوطنــــــــــة أستاذ    محسن محمد الخياطـ أ.د/ 

 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة بقسم األمراض المتوطنــــــــــة  مدرس    راشد محمد حسند/   ـ 
 الجلدية والتناسليةماجستير األمراض   م مرسي عبد العال مرسيهيث ـ ط/80

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجلدية والتناسليةبقسم األمراض أستاذ    عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 
 ةنوفيــــــــبكلية الطب جامعة الم الجلدية والتناسليةبقسم األمراض أستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  الجلدية والتناسليةبقسم األمراض أستاذ     طارق السيد أمينـ أ.د/ 

 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد عبد الباقي عبد العزيز ـ ط/82

  اللجنة :
 ةوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيــورئيس قسم القلب واألأستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 ةـبكلية الطب جامعة المنوفيـبقسم القلب واألوعية الدموية مساعد أستاذ     محمود كامل أحمدد/   ـ 
 اطنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بكلية الطب جامعةبقسم القلب واألوعية الدموية أستاذ    تيمور مصطفي عبد هللاـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  إسالم سعيد شبل عبد الدايم ـ ط/84

  اللجنة :
 ةبقسم الباطنـــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــمساعد بقسم الباطنة العامة أستاذ   وليد عبد المحسن شهاب الديند/   ـ 
 بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ    فوزي عبد الفتاح المسلميـ أ.د/ 

 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   دعاء السيد رمضان جنينه ـ ط/82

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ ا اإلكلينيكيةـــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيبقسم أستاذ    خالد عبد المؤمن خليفةـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةمساعد بقسم أستاذ     نهلة فكري عثماند/   ـ 
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 ةلقومي جامعة المنوفيــبمعهد الكبد ا الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم أستاذ    منى محمود حسونةـ أ.د/ 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    سها أنور خالد زناتي ـ ط/86

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ ا اإلكلينيكيةـــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيبقسم أستاذ    خالد عبد المؤمن خليفةـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم  مساعدأستاذ     إيمان على أحمديد/   ـ 
 بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم أستاذ     نيفين عبد الحفيظـ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سمر منير شحاته عمير ـ ط/81

  اللجنة :
 ةبقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    محمد محمود فهميأ.د/  ـ

 ةبقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ     طارق محمد سيدـ أ.د/ 
 ةبقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ     زكريا فؤاد سندـ أ.د/ 
 بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــاأستاذ   محرم عبد الحسيب عبد الحيـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 الصحة العامة وطب المجتمعدكتوراه   سالي عبد الونيس محيسن ـ ط/81

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ الصحة العامة وطب المجتمعبقسم أستاذ    ربيع الدسوقي البهنسيـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ الصحة العامة وطب المجتمعبقسم أستاذ    صفاء عبد الفتاح بدرـ أ.د/  
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ الصحة العامة وطب المجتمعس قسم ورئيأستاذ   أميمة أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/  
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصحة العامة وطب المجتمعبقسم أستاذ   عبد الرحيم سعد محمد شولحـ أ.د/  

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد( 
 ماجستير طب األطفال  مد عبد الرحيمفاطمة جاد مح ـ ط/82

  اللجنة :
 ةورئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــأستاذ    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 ةمساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    محمد سعيد المكاويد/   ـ 
 ةل بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــبقسم طب األطفاأستاذ     نجوان يسري كاملـ أ.د/ 
 ورئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــاأستاذ     رضا سند عالفةـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير طب وجراحة العين   أمنية أحمد همام عطية ـ ط/02

  اللجنة :
 ةـبقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــأستاذ    هدي محمد كامل السبكي ـ أ.د/
 ةـبقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــأستاذ    خالد الغنيمي سيد أحمدـ أ.د/ 

 الطب جامعة بنهامساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية أستاذ    طارق توفيق سليماند/   ـ 
 

 التشريح واألجنةماجستير   لبني طاهر محمود عيد ـ ط/08
  اللجنة :
 ةورئيس قسم التشريح واألجنة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــأستاذ    مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 
 ةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــبقسم التشريح واألجنة بكلية الطب جامعة أستاذ   فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتيـ أ.د/ 
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 ورئيس قسم التشريح واألجنة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــاأستاذ    أمل محمد أمين حالوهـ أ.د/ 
 األشعة التشخيصيةماجستير  محمود شاكر عبد الواحد ـ ط/00

  اللجنة :
 ةكلية الطب جامعة المنوفيـب األشعة التشخيصيةقسم ب مساعدأستاذ     أشرف أنس زيتوند/ ـ   
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـ األشعة التشخيصيةمساعد بقسم أستاذ    وليد عبد الفتاح موسيد/ ـ   
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــا األشعة التشخيصيةبقسم أستاذ     رانيا عصام الديند/ ـ أ.
 ماجستير طب األسرة   جهاد فريد محمد الضبع ـ ط/02

  اللجنة :
 ةبقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــأستاذ    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةورئيس قسم طب األسرة بكلية الطب جامعة المنوفيــــأستاذ   هالة محمد المصيلحي شاهينـ أ.د/ 
 ةاألطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ بقسم طبأستاذ      ادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ةبقسم طب األطفال بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيـأستاذ    أليف عبد الحكيم عالمـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير الجراحة العامة   محمد مرضي بقوش ـ ط/04

  اللجنة :
 ةــــــبقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــأستاذ     ه زيدنهاد عبدـ أ.د/ 

 ةأستاذ مساعد قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب المنوفي   رفيق فكري سليماند/   ـ 
 ةــــــبقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــأستاذ     مد لولحمجدي أحـ أ.د/ 

 ــــــــــــرةمساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة القاهـــــــــــــــــــــــأستاذ     أحمد نبيل خالفد/   ـ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أميرة أحمد عبد الوهاب ـ ط/02
  اللجنة :

 ةمساعد بقسم األمراض العصبية والنفسيـة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــأستاذ    عفاف زين العابدين رجبد/   ـ 
 ةمساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــأستاذ    ة جابر عنتر فرجعز د/   ـ 

 ةبقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــأستاذ    أيمن عبد الفتاح الحدادـ أ.د/ 
 بقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ    عادل عبد الكريم بدوي ـ أ.د/

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد( 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هبه محمد محمود الفقي ـ ط/06

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    محمد محمود فهميـ أ.د/ 
 ةورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــأستاذ    أيمن عبد القادر شبانةـ أ.د/ 
 اإلسكندريــــــــــــــــةنساء بكلية الطب جامعة بقسم التوليد وأمراض الأستاذ     لؤى حسن زايدـ أ.د/ 

 
 الجلدية والتناسليةماجستير األمراض   شذا أحمد محمد الحماقي ـ ط/01

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ة والتناسليةـــــــــــــــــــــــــالجلديبقسم األمراض أستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجلدية والتناسليةورئيس قسم األمراض أستاذ     عالء حسن مرعيد/ ـ أ.
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 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــا ة والتناسليةــــــــــــــــــــــــــــــــالجلديبقسم األمراض أستاذ    فاطمة محمد العيسويـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  د شرف الدينأميرة عبد الحمي ـ ط/01

  اللجنة :
 ةة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمساعد بقسم الباطنة العامأستاذ    ياسين صالح ياسيند/   ـ 
 ةة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمساعد بقسم الباطنة العامأستاذ    محمود محمد عمارةد/   ـ 

 ةوفيــة بكلية الطب جامعة المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنـــــــــــــــــــــــــــــة العامأستاذ    سناء سيد حافظ جزارينـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنة العامأستاذ    كمال محمود عكاشةـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةكتوراه د  مريم عادل فؤاد عبد الملك ـ ط/02

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ورئيس أستاذ     روحية حسن العدلد/ أ.ـ 
 ةجامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطبأستاذ    داليا حسني أبو العالد/   ـ 
 ةـــبقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــأستاذ    ليلي محمود منتصرد/ أ.ـ 
 ســـــــــــــــــــة قناة السويـــالباثولوجيــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــة بكلية الطب جامع بقسمأستاذ     عال فاروق لهيطةد/ أ.ـ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  إيمان محمد حمدي عبد الحميد ـ ط/22

  اللجنة :
 ةبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ    مصطفي أحمد همامد/ أ.ـ 
 ةبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 اــــــــــــــــــــــــبنهــــة مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعأستاذ    د الوهاب صالحأحمد عبد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أميرة محمد عامر ـ ط/28
  اللجنة :

 ةطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 ةمساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ     عال أحمد البكريد/   ـ 
 طب جامعــــة بنهــــــــــــــــــــــــامساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   نرمين شوقي شعبان ـ ط/20
  اللجنة :

 ةبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 ةبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ     عزة جابر عنترد/ أ.ـ 
 مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــة الزقازيــــــــــــقأستاذ     محمد حامد خاطرد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   الحميدلمياء كمال عبد  ـ ط/22
  اللجنة :

 ةبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــأستاذ    محمد عبد المنعم شعيبد/ أ.ـ 
 ةية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــبقسم األمراض الجلدية والتناسلأستاذ    إيمان عبد الفتاح سليطد/ أ.ـ 
 بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة األزهــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ     نيرة حسن مفتاحد/ أ.ـ 

 األورام والطب النوويدكتوراه عالج   أحمد صهيب إبراهيم فتحي ـ ط/24
  اللجنة :
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 ةـة المنوفيــــــــــــــــــبكلية الطب جامع قسم عالج األورام والطب النوويورئيس أستاذ    ناصر محمد عبد الباريد/ أ.ـ 
 ةــــة المنوفيــــــــــــــــــبقسم عالج األورام والطب النووي بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــأستاذ    طارق عبد المنعم هاشمد/ أ.ـ 
 بقسم عالج األورام والطب النووي بالمعهد القومي لألورام جامعة القاهـــــــرةأستاذ    محمد عبد المعطي سمرهد/ أ.ـ 

 

 1112/9/1/9102 الموضوع رقم

 ( طالــب وطالبــة24) ة لعــددالموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســال ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 جراحة العظامماجستير   محمد حامد أحمد البدوي  ط/ـــ 8

 : الرسالة موضوع
 بواسطة مسامير عن طريق النخا  . تثبيت كسور الركبة العائمة

 المشرفون :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست   بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 

 المنوفيــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسمأستاذ مساعد ب    هـ   د/ أحمد إبراهيم زايد
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد نصر الدين البربري

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلدكتوراه   داليا أحمد سعد نوفل  ط/ـــ 0
 : الرسالة موضوع

 تقييم كثافة العظام وعالمات تجدد العظام في المرضي الذين يعانون من التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب .
 رفون :المش

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيل قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ سمر جابر سليمان

 ـةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الطب الطبيعي والتأهيل قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ عالء عبد العزيز لبيب

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ي والتأهيلـــــــــــــــــــــــــالطب الطبيع قسممدرس ب    ـ   د/ دينا سالم فتوح

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه  أسماء محمد محمد إبراهيم  ط/ـــ 2
 : الرسالة موضوع

إلى البيوبيفاكان في السائل النخاعي في عالج األلم المصاحب لعمليات السمنة المفرطة باستخدام إضافة عقار الديكساميتوميدين 
 المناظير الجراحية دراسة مقارنة .

 المشرفون :
 ــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  زةــالتخدير والعناية المرك قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةــالتخدير والعناية المرك قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ صفاء محمد هالل

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  زةــالتخدير والعناية المرك قسممدرس ب    ـ   د/ وسام الدين سلطان

 دكتوراه الباثولوجيا  علياء أبو المجد مصيلحيط/ـــ 4
 : الرسالة موضوع

 في سرطان الخاليا الكلوية . HIF1-alphaوال  VEGFوال pSTAT3دراسة االظهار المناعي الهستوكيميائي لل
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيـــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـاالباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ داليا رفعت الشراكي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ مروة محمد داوود
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 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةدكتوراه   المجيد سها حامد عبد  ط/ـــ 2
 : الرسالة موضوع

 األسيتيل سيستاين كعالج مساعد في حاالت التسمم الحاد بفوسفيد األلومنيوم : تجربة سريرية عشوائية .
 المشرفون :

 منوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال جامعةبكلية الطب الطب الشرعي والسموم  قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جامعةبكلية الطب الطب الشرعي والسموم  قسماذ بأست   ـ أ.د/ أحمد عبد الستار اإلبياري

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الطب الشرعي والسموم  مقساذ مساعد بأست   ـ   د/ أحمد كمال الدين الفقي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الطب الشرعي والسموم  قسممدرس ب   ـ   د/ فاطمة شعبان قنديل

 دكتوراه الجراحة العامة اقيمحمود محمد عبد الب  ط/ـــ 6
 : الرسالة موضوع

 النتائج المبكرة للجراحة واألورام في استئصال بطني عجاني في موضع إستخراج الحصاة مقابل اإلستلقاء .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    ـ د/ أحمد صبري الجمال

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ د/ محمود جمال الدين حجاج

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  حـــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــةالجرا قسممدرس ب  ـ د/ عبد هللا صالح الدين عبد هللا

 دكتوراه الجراحة العامة أحمد السيد حسن أبو الحسن  ط/ـــ 1
 : الرسالة موضوع

 التداخلية . عالج التشوهات الشريانية الوريدية باستخدام القسطرة
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست     ـ أ.د/ نهاد عبده زيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  عامــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة ال قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ يحي محمد الخطيب

 ـــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ محمود سعيد الدسوقي

 ماجستير الجراحة العامة محمد صالح محمد أبو الهدي  ط/ـــ 1
 : الرسالة موضوع

مقارنة بين السديلة العكسية مابين األصابع وسديلة المشط الظهري العكسي في إعادة بناء األنسجة الرخوية القريبة في ظهر 
 أصابع اليد .
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــــروق قسماذ بأست    ـ أ.د/ طارق فؤاد كشك

 ــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ أحمد صبري الجمال

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــــروق قسممدرس ب   ـ   د/ أحمد عبد العزيز تعلب

 ماجستير طب الطوارئ  آالء جودة على عبده  ط/ـــ 2
 : الرسالة موضوع

تيجة الصدمة الصدرية وشدة اإلصابة ونظام درجة شدة الصدمة الصدرية في التنبؤ بالنتائج في تقييم صالحية استخدام نظام ن
 المرضي الذين يعانون من صدمات في الصدر .

 المشرفون :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــ جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ د/ تامر فخري عبد العزيز
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة القلب والصـــــــــــــــــــــــــــــــدر قسممدرس ب   ـ د/ محمد أحمد الحاج على
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحــــــــــــــــ قسممدرس ب  ـ د/ عبد هللا صالح الدين عبد هللا

 ماجستير طب األطفال سارة عبد الفتاح محمد صبح  ط/ـــ 82
 : الرسالة موضوع

 كتيري والفيروسي في األطفال .في مصل الدم في حاالت اإللتهاب السحائي الب 9تقييم مستوي اإلنترليوكين 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    ـ أ.د/  ادة محمد المشد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب   ـ أ.د/ هبه هللا محمد ناصر بحبح

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةجامعبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبيـــــــــــــــــــة  قسممدرس ب  ـ أ.د/ شرين صبحي السيد النيداني

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد معوض الخولي  ط/ـــ 88
 : الرسالة موضوع

 تقييم لوظائف البطين األيسر في المرضي المصابين بأمراض الصمام االبهري عن طريق التصوير األجهادي بالموجات الصوتيه 
 المشرفون :

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ    سعيد شلبي منتصر.د/ ـ أ
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة بقسم القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــبقسم القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مدرس  فاطمة الزهراء عبد المنعم زيند/ ـ   
 األذن واألنف والحنجرةجراحة ير ماجست هاني إبراهيم عطية إبراهيم  ط/ـــ 80

 : الرسالة موضوع
 توضيع الثقبة الوتدية الحنكية : تحليل قياسي لألشكال الشعاعية والجراحية لتوضيع الشريان الوتدي الحنكي .

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــبكلية الطب  رةـــــــــــــــــاألذن واألنف والحنجورئيس قسم أستاذ    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ رةـــــــــــــــــاألذن واألنف والحنجمساعد بقسم أستاذ    أحمد عبد الحليم محمدد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألذن واألنف والحنجمدرس بقسم    أشرف على الدمرداشد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   كيرلس اليكس حلمي  ط/ـــ 82
 : الرسالة موضوع

التغير في مؤشر القلب عند إستخدام ديكسميديتوميدين مقابل الفنتانيل كمساعد للبيوبيفاكايين في تخدير األعصاب تحت االم 
 لعنكبوتية عن إجراء عملية القيصرية اإلختيارية . دراسة عشوائية محكمة مزدوجة التعمية .ا

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم أستاذ     ممدوح السيد لطفيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــالتخدير والعناية المركمساعد بقسم أستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــر والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــالتخديمدرس بقسم     أحمد محمد حلوةد/   ـ 

 دكتوراه التشريح وعلم األجنة نهي محمد عبد العزيز حسن  ط/ـــ 84
 : الرسالة موضوع

الدور الوقائي والعالجي المحتمل لمستخلص مائي لبذور األفوكادو على سرطان البروستاتا المستحث تجريبيا في ذكور الجرذان 
 البيضاء البالغة .

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ التشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم أستاذ    أحمد سعيد ذو الفقارـ أ.د/ 
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 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ ــــــــــــــةـــــــالتشريح وعلم األجنبقسم مساعد أستاذ    نيفين محمد شريفد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ ــــــــةـــــــــــــــــــالتشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــــبقسم  مدرس   مروة عبد الصمد الغالمد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه  مها محمود سليمان ياقوت  ط/ـــ 82
 : ةالرسال موضوع

 مقارنة طريقين لتسكين األلم لمرضي عملية تكميم المعدة بالمنظار .
 المشرفون :

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةـــــــــــــالتخدير والعناية المركورئيس قسم أستاذ     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدير والعناية المركالتبقسم أستاذ    عز الدين صالح إبراهيمـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــالتخدير والعناية المركمساعد بقسم أستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــر والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــالتخديمدرس بقسم    أبو الوفاحاتم بهجت د/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  أسماء سعيد محمد رشدي  ط/ـــ 86
 : الرسالة موضوع

ب الشباب قبل مرحلة البلوغ ومنها مستوي هورمون الديهيدروايبي اندروستيرون دراسة بعض عوامل الخطورة المرتبطة بظهور ح
 بالدم .

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ ةــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليبقسم أستاذ    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الصحة العامة وطب المجتمـــــــــــــــعبقسم أستاذ    لجعفر محمد عبد الرسو ـ أ.د/ 
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   ضيف هللا مرغني عثمان مريم ط/ـــ 81

 : الرسالة موضوع
ي جراحات التنظيرية لقا  الجمجمة عن طريق األنف الفرق بين التسريب الوريدي والتحضير األنف بعقار الديكسميديتوميدين ف

 دراسة عشوائية محكمة .
 المشرفون :

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةـــــــــــــر والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــالتخديقسم بأستاذ    أشرف محمد مصطفيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم أستاذ    هيمعز الدين صالح إبرا ـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــيـــــبكلية الطب جامعة المنوف زةــــــــر والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــالتخديمدرس بقسم    نيفين مصطفي سليماند/   ـ 
 دكتوراه التشريح وعلم األجنة نسمة محمود عبد الكريم  ط/ـــ 81

 : الرسالة موضوع
 تأثير زيت بذور اليقطين على التليف الكبدي المستحث تجريبيا في ذكر الجرذ األبيض البالغ .

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ م األجنـــــــــــــــــــــــــةالتشريح وعلورئيس قسم أستاذ    مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ التشريح وعلم األجنـــــــــــــــــــــةمساعد بقسم أستاذ    عبير السيد الميهيد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ تشريح وعلم األجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالبقسم  مدرس    منار على فريدد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   أحمد فتحي أحمد على  ط/ـــ 82
 : الرسالة موضوع

ي باستخدام الديسفلوران أو التخدير عن طريق الحقن الوريدي دراسة عشوائية مزدوجة التعمية لدراسة تأثير التخدير االستنشاق
 بإستخدام بروبوفول وريميفنتانيل في المرضي الذين يخضعون الستئصال المرارة بالمنظار .

 المشرفون :
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 ةــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي زةـــــــــــــالتخدير والعناية المركورئيس قسم أستاذ     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم أستاذ    عز الدين صالح إبراهيمـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــالتخدير والعناية المركمساعد بقسم أستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــر والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــالتخديمدرس بقسم    حاتم بهجت أبو الوفاد/   ـ 

 دكتوراه طب الطوارئ  مي طلعت بيومي   ط/ـــ 02
 : الرسالة موضوع

 بي في إصابات الرأس الخفيفه لألطفال . 222فاعلية استخدام بروتين إس 
 المشرفون :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ د/ طارق محي السيد راجح

 قناة السويس جامعةبكلية الطب  اذ مساعد طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الطوارئأست    د البيهـ د/ عادل حام

 ــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية قسماذ مساعد بأست    ـ د/ نهلة فكري عثمان

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــاب قسممدرس ب    ـ د/ محمد عادل حسين
 ماجستير طب وجراحة العين طارق محمد السيد رخا  ط/ـــ 08

 : الرسالة موضوع
 العملية لجراحة قص العضلة الرافعة للجفن في االرتخاء الجفني الخلقي للمرضي المصريين . تقييم معادلة فتحة العين أثناء

 المشرفون :
 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبقسم أستاذ    عبد هللا إبراهيم السعدنيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــنمساعد بقسم أستاذ     سامح سعد مندورد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــنمساعد بقسم أستاذ    عمرو محمود عوارةد/   ـ 

 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  هدي سعد المهيلي ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

دراسة دور الجمع بين ام تو بيروفيت كاينيز والكالبروتكتين والدم الخفي كعالمات بيولوجية في البراز من أجل اإلكتشاف المبكر 
 لسرطان القولون والمستقيم 

 مشرفون : ال
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض المتوطنة   قسماذ ورئيس أست   عاطف أبو السعود عليـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــ جامعةبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مدرس بقسم    أحمد أبو زيد أحمدـ    د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيـــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــة  مدرس بقسم    محمد جمال الهلباويـ    د/ 

 ألوعية الدمويةماجستير أمراض القلب وا محسن عبد الفتاح محمد علي عالم ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 التشوه األذيني لعضلة القلب في مرضي الرجفة األذينية الالصمامية 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية بقسماذ أست   محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية بقسماذ مساعد أست    مدنجالء فهيم أحـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام  وليد جالل الشناوي ط/ـــ 04

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مقارنة بين العالج التحفظي والتثبيت الداخلي النخاعي لكسور عظمتي الساعد باالطفال

 المشرفون : 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست   حمد الموافيهشام مـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةالطب  بكلية جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسممدرس    سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء هشام محمد محمد العربي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 قياس نسبة انزيم التروبونين في دم األم وعالقته بدرجة وشدة األعراض في حاالت ما قبل االرتعاج 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب اذ أست   لقادر شبانةأيمن عبد اـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــاء بكلية الطب اذ أست    محمد محمد خليلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاء بكلية الطب  مدرس   عبد الحسيب صالح سعدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال آية عادل عبد العال عوف ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 ال المصابين بااللتهاب السحائي الجرثومي والعقيم الحادينبالسائل النخاعي كعالمة باألطف 8انترلوكين ــــ 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب اذ أست    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية    بلأحمد عبد الرحمن سنـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام أحمد مصطفي عبد العزيز ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 قينتقييم نتائج عملية التثبيت المفصلي الثالثي في عالج القدم المسطحة الصلبة للمراه
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست    حسان أحمد نعينعـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــامجراحة العظــــــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست   أحمد فؤاد شمس الدينـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسممدرس   سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسممدرس    ري كامل صالحرشا يسـ   د/ 

 أحمد حسام الدين عبد الفتاح ماجستير جراحة العظام ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

المسننة ومسامير هربرت في تثبيت كسور عظمة الزورقية الغير ملتئمة باستخدام الترقيع دراسة المقارنة بين أسالك كيرشنر 
 العظمي من الحرقفة 

 المشرفون : 
 ـــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست    حسان أحمد نعينعـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مساعد بقسماذ أست   أحمد فؤاد شمس الدينـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسممدرس   سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسممدرس    رشا يسري كامل صالحـ   د/ 

 جر أحمد محمد عبد المطلب ماجستير األنف واألذن والحنجرةها ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 دور أشعة الرنين المغناطيسي باالنتشار في سرطان الحنجرة والبلعوم السفلي مقارنة بالنتائج النسيجية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةب بكلية الط األنف واألذن والحنجرة ورئيس قسماذ أست   عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب عالج األورام والطب النووي  ورئيس قسماذ أست   ناصر محمد عبد الباريـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــة عةجام مدرس بقسم التصوير الطبي التشخيصي بمعهد الكبد القومي   محمد السيد عبد السميعـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة بقسم مدرس   أحمد محمود حمدانـ   د/ 

 اسراء عبد الرحمن السيد قرمان ماجستير الباثولوجيا ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 يدإكس في المراحل المختلفة من أمراض الكبد المكزمنة : دراسة مناعية هيستوكيميائيةدراسة دور المستقبل فارنيسو 
 المشرفون : 

 المنوفية جامعةكلية الطب لشئون التعليم والطالب  الباثولوجياووكيل بقسماذأست   نانسي يوسف أسعدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيـــــــــــــ مساعد بقسماذ أست    نانيس شوقي هولهـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مساعد بقسماذ أست   شيرين فتحي الجديـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبمعهد الكبد القومي  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــا بقسم مدرس   مد مصطفي سويددينا محـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر محمد سعد صالح ط/ـــ 28

 :  الرسالة موضوع
 لدم في مرضي الثعلبة البقعيةفي مصل ا 22تقييم مستوي األنترلوكين 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم اذأست   مصطفي محمد سليمانـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةجا األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم مدرس  هبه هللا سعد الدين خليل بازيدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بقسم مدرس   ايمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  مي سامي عبد الغني غانم ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 تأثير استنشاق عقار البوديسونيد علي حديثي الوالدة مكتملي النمو المصابين بمتالزمة شفط العقي
 المشرفون : 

 ــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــ جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم اذأست     ادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم زميل حنان مصطفي السيدـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   والء عادل السيد عبده ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 ( في مرض الصدفية0( و)2راسة مناعية هيستوكيميائية إلظهار دور الهيباريناز )د
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم اذأست   محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 

 ير األمراض الجلدية والتناسليةماجست  هدي عبد هللا أحمد بسيوني ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 و معامل نخر األورام في مصل الدم في مرضي الجذام المصريين المكتشفين حديثا3قياس مستوي مضاد السيراميد واالنترلوكين 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب مساعد بقسم اذأست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم مدرس  هبه هللا سعد الدين خليل بازيدـ د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــ جامعة الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بقسم مدرس   ايمان مسعود عبد الجيدـ د/ 
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 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  فاطمة جالل عبد المقصود  ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

 دور الكوليسترول والبروتينات الدهنية ونسبة الخاليا المتعادلة الي الخاليا الليمفاوية في مرضي االلتهاب الرئوي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب بقسم اذأست   هشام السيد عبد العاطي ـ أ.د/

 ـةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب بقسم اذأست   إبراهيم إبراهيم المحالويـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   جيهان علي عبد العالـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  والء صبري محمود القاضي ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي الصدفية 2 اإلظهار االمينوهستوكيميائي لمستقبالت مجال الديسكودين
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم اذأست    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة ــــــــا بكلية الطبالباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم اذأست    رحاب منير سمكةـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم مدرس   ريم أحمد عبد العزيز حسنـ   د/ 

 اض الجلدية والتناسليةماجستير األمر   هاجر محمود عبد القادر خالف ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 في مرض البهاق  ير القطعي 2التعدد الجيني للديفينسين بيتا 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم اذأست   محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 

 المنوفية جامعة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب مساعدبقسم اذأست    لبيبعزة ز لول ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   سند جمال إبراهيم بدر ط/ـــ 21
 :  الرسالة موضوع

 قياس مستوي تغير بروتين االميلويد )أ( باألطفال المصابين بالصر  الحاد
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم اذأست   مها عاطف محمد توفيقـ أ.د/ 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف جامعة الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــة بكلية الطب بقسم اذأست  وليد فتحي محمد عبد العظيمـ أ.د/ 
 رضوي عبد الغني محمود أبوشريف ماجستير الطب الشرعي والسموم ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
دراسة مستقبلية للحاالت ذات التأثر الكبدي في حاالت التسمم الحاد التي تم دخولها الي مركز عالج التسمم واالدمان بالمنوفية 

 علي مدار عام
 مشرفون : ال

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطب بقسم اذأست   سامي عبد الهادي حمادـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطبمساعد  اذأست   مفرح محمد حجازيـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطب بقسم مدرس   جميستهم السيد العـ   د/ 
 ليلي جمال محمد محمد أحمد ماجستير الطب الشرعي والسموم ط/ـــ 42

 :  الرسالة موضوع
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 بعض الجوانب الطبية الشرعية لحاالت الوفاة المرتبطة بإصابة الرأس
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطب بقسم اذأست   طفي بدويسامي مصـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطبمساعد  اذأست   أميرة محمد الصعيديـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــة جامعة شرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطبالطب ال بقسم مدرس   شيرين رجب عبده سليمهـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام  محمد سامي علي سيد أحمد ط/ـــ 48

 :  الرسالة موضوع
 المقارنة بين األسبرين ومضادات التجلط عن طريق الفم كعالج وقائي للجلطات الوريدية بعد عمليات تغيير مفصل الركبة

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة جامعة جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بكلية الطب بقسم اذأست    السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة جامعة ام  بكلية الطبجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مساعد بقسم اذأست   محمد الصاوي حبيبـ   د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة جامعة جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  بكلية الطب بقسم مدرس   هاني السيد عبد الجوادـ    د/ 

 ماجستير أماض القلب واألوعية الدموية  معطي عادل محروس رمضان ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

تأثير ارتفا  ضغط الدم علي الميكانيكية القلبية في مرضي اعتالل عضلة القلب الضخامي :رؤية من تتبع خصوصية الموجات 
 الصوتية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة بكلية الطبأمراض القلب واألوعية الدموية  بقسم اذأست    هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 
 المنوفية جامعة أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب مساعد بقسم اذأست    نجالء فهيم أحمدـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان جمال العراقي ط/ـــ 42

 :  الرسالة موضوع
 كيميائي بين السيدات المصابة بسرطان الثدي علي العجز الجنسيتأثير العالج ال
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بقسم اذأست   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ة المركزةدكتوراه التخدير والعناي  هبه رفعت محمد الشراكي ط/ـــ 44
 :  الرسالة موضوع

دراسة مقارنة بين كل من الحقن الموضعي حول العضلة الناصبة للعمود الفقري والحقن في التجويف المجاور للفقرات الصدرية 
 دةباستخدام الموجات فوق الصوتية للتقليل من استهالك األدوية المخدرة أثناء اصالح ناسور القصبة الهوائية والمرئ لحديثي الوال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بقسم اذأست   خالد موسي أبو العينينـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــ جامعة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   أشرف مجدي اسكندر ـ   د/

 المنوفيــــــة جامعة الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   زينب عبد العزيز قاسمي ـ   د/

 ــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بقسم مدرس   حاتم بهجت أبو الوفا ـ   د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بقسم مدرس   نادية محي الدين بهجت ـ   د/

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة   أمل محمد عبد العزيز ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع
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سترشد باألشعة التليفزيونية للقناة المقربة أو للفافة الحرقفية مقارنة بالتخدير فوق األم الجافية لتسكين األلم التخدير المستمر الم
 بعد جراحة تغيير مفصل الركبة : دراسة عشوائية مزدوجة التعمية محكومة

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة الطب التخدير والعناية المركزة بكلية بقسم اذأست   أحمد عبد الرؤف متوليـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب بقسم اذأست    أيمن محمد عبيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة جامعة الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب مساعد بقسم اذأست    اللصفاء محمد ه ـ   د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   أشرف مجدي اسكندر ـ   د/

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة والعناية المركزة بكلية الطبالتخدير  بقسم مدرس   صادق عبد المسيح صادق ـ   د/

 دكتوراه الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  مها صالح النادي عفيفي ط/ـــ 46
 :  الرسالة موضوع

 ة في محافظة المنوفية ، عينة عشوائيةتقدير طول القامة باستخدام القياسات الجلدية والتصوير الشعاعي لعظام بشرية مختلف
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطب بقسم اذأست    نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 
 فيــــــــةالمنو  جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطب مساعد اذأست   أميرة محمد الصعيديـ   د/ 
 المنوفيــــــــة جامعة الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بكلية الطب مساعد اذأست   عال عبد الهادي سويلمـ   د/ 
 ـــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــ جامعة األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب مدرس بقسم   شيماء عبد الحميد حسانينـ   د/ 
 دكتوراه طب الطوارئ   ياسمين صبحي الخولي ط/ـــ 41

 :  الرسالة موضوع
 نسبة وحصيلة حدوث الفشل الكلوي الحاد مع مرضي االنتان داخل البطن في  رفة الطوارئ

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة ــــــــــــــــة بكلية الطبأمراض الباطنــــــــــــــــــــــة العامـ بقسم اذأست   محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   طارق محي السيد راجحـ   د/ 
 لتوليد وأمراض النساءدكتوراه ا   أحمد محمد سالمة جاد ط/ـــ 41

 :  الرسالة موضوع
 استخدام منظار الرحم أثناء مساعدة االخصاب بالحقن المجهري ونواتج الحمل تكلفة زائدة أو مطلب مدعوم

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة بالتوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الط بقسم اذأست   سيد عبد المنعم محمودـ أ.د/ 
 عين شمــــــس جامعة التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاء بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   عادل شفيق صالح الدينـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة معةجا التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــاء بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   عالء مسعود عبد الجيدـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد عمر محمد شريف ط/ـــ 42

 :  الرسالة موضوع
 العالقة بين مستوي فيتامين )د( في الدم وجودة الحياة لدي مرضي الغسيل الكلوي الدموي المنتظم

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب أمراض بقسم اذأست   محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــة بكلية الطب مساعد بقسم اذأست   ياسين صالح ياسينـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة أمراض الباطنـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة بكلية الطب بقسم رسمد    هبه السيد قاسمـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   محمد علي الحاج علي ط/ـــ 22
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 :  الرسالة موضوع
 دور شرائط البول الكاشفة في تشخيص االلتهاب السحائي في األطفال

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب بقسم اذأست    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطبطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم مدرس    نهلة محمد سعيدـ   د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــة جامعة الباثولوجيــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب بقسم مدرس    ريم محسن الخوليـ   د/ 

 6211/20/6/1029الموضوع رقم 

األستاذ بقسـم الباطنـة العامـة حيـث أنـه رفع عدد رسائل أ.د/ صبري عبد هللا شعيب الموافقة على  ـ بشأن عميد الكليةمذكرة أ.د/ 
 . ( طالب للماجستير والدكتوراه02أن العدد المقرر )األستاذ الوحيد للوحدتين )وحدة أمراض الدم ـــ وحدة أمراض المناعة( و 

 : ـرارـالقــ

 عدم الموافقة 
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

المـدرس المسـاعد / محمـد أحمـد عبـد السـالم الطبيـبقيـد الموافقـة علـى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ر موجـود بالكليـة لـذلك ال مـانع مـن بقسم الجراحة العامة لدرجة الدكتوراه جراحة األطفال جامعة القـاهرة ) علمـا بـأن التخصـص  يـ

 قيده لهذا التخصص بكلية الطب جامعة القاهرة( .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 2118/20/6/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  / محمد صبري عامر الصليح  .بيبللطفي أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2119/20/6/1029الموضوع رقم 

ه الـدكتورا الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / محمد محمد فخري النجار.بيبللطفي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2110/20/6/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / ايناس صبحي زهران .بيبةللطفي الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 2112/20/6/1029الموضوع رقم 

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أحمد محمد شبل فايد  .بيبللطن في طب وجراحة العي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .%83ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرإبراهيم السقا  / رفيدة محمدبيبةللطالماجستير في طب األسرة 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%11ر92ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ محمود يسري محمود بيبللطن الماجستير في طب وجراحة العي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%10ر20ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ أحمد سعد إبراهيم العيسوي بيبللططب وجراحة العين  الماجستير في

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة  ـــ بشــأنم
 .%18ر21ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ رفيدة مصطفي منصور سراج الدين بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2116/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد ـــ بشــأنم
ـــدير/ محمـــد عبـــد الحكـــيم محمـــد ســـالم بيـــبللطالماجســـتير فـــي أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة  ونســـبة جيـــد //  عـــام بتق

 .%12ر20مئوية
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنا والبحــوث م
 .%12ر33ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمود جمال عرفة هاللي بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 2118/20/6/1029الموضوع رقم 

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذك
 .%98ر4ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ كريم فتحي الشحات ادم بيبللطالماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2119/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
ــة  ــة الدموي ــب واألوعي ــي أمــراض القل ــد المــنعم بيــبللطالماجســتير ف ــرازق محمــد عب ــد ال ــد //  عــام بتقــدير/ أحمــد عب ونســبة جي

 .%14ر89مئوية
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2110/20/6/1029الموضوع رقم 
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
ونســــبة جيـــد //  عـــام بتقـــدير / عبـــد الفتـــاح محمـــد خليفـــة بـــاللبيـــبللطالماجســـتير فـــي أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة 

 .%10ر92مئوية
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2112/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%12ر98ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمد كمال سعد ببيللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%10ر92ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ محمد إبراهيم محمد الحالل بيبللطشخيصية الماجستير في األشعة الت

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%98ر20ونسبة مئويةجيد //  عام بتقدير/ صفاء بسيوني شحاته عثمان بيبةللطالماجستير في األمراض الصدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ر الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــاري ـــ بشــأنم
 .%84ر21ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ سارة خيرت علي مصطفي بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى ـــ بشــأنم
 .%83ر31ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ سارة محمد عاطف سبيكة بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2116/20/6/1029الموضوع رقم 

 طب وجراحة العين الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في أن ـ بشمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )دينا فتحي عبد الوهاب السمنودي / ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 2111/20/6/1029الموضوع رقم 

 األمراض الصدرية الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )هديل عبد العزيز غنيم / ةللطبيبوالتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
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لى أحمد أحمـد على أ.د/  هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن السيد وا 
 02/6/0282الموافق  األحدرفع الجلسة على أن تعود لالنعقاد جلسة ممتدة يوم عميد الكلية ورئيس المجلس  جمال الدين
 . نتيجة الدراسات العلياللنظر في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس الكليةتماع محضر اج
 1028/1029" للعام الجامعي العاشرةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 

 29/1/1029الموافق  األحدالمنعقدة يوم و
الموافـــق  األحـــدمـــن صـــباح يـــوم الحاديـــة عشـــر " وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة  الممتـــدةعقـــد مجلـــس الكليـــة " جلســـته 

 ميد الكلية ورئيس المجلس ع أحمد أحمـد على جمال الدينبرئاسة أ.د/  82/2/0282
 . 22/9/0229الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم  0228/0229للعام الجامعي  العاشرة  السادة حاضري الجلسةحضور و ب

ضافة   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     نانسي يوسف أسعدأ.د/  وا 
 صــــــــدرقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب وال    ـ د/ رفيق فكري برسيم   

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب    القادر ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبد
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة     ـ أ.د/ محمود على سليمان
 أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال     ـ أ.د/ علي محمد الشافعي

 
بسـم هللا الـرحمن الـرحيم  بـذكر عميد الكلية ورئيس المجلس ال الدينأحمد أحمـد على جمأ.د/ السيد  * واستهل الجلسة

  ثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجميع دوام التوفيق .
 :لالحاطة : موضوعات أوال

 2118/20/6/1029الموضوع رقم 
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" للعــــام الجــــامعي الثامنــــة" الجلســــة  كــــامليبرنــــام  الطــــب والجراحــــة التمجلــــس إدارة إحاطــــة المجلــــس علمــــا بمحضــــر اجتمــــا  
 . 9/9/0229الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  0228/0229
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 :أخري: موضوعات   ثانيا

  2119/20/6/1029الموضوع رقم 
 لس الكلية :األوراق التي تحتاج اعتماد مجمذكرة المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بالكلية ــــ بشأن 

 ــــــ تشكيل الفريق التنفيذي لوحدة القياس والتقويم 2
 ــــــ الهيكل التنظيمي ـــ التوصيف الوظيفي للوظائف بالهيكل التنظيمي 0
 ــــــ رؤية ورسالة وأهداف الوحدة 4
 ــــــ كتيبات المحتوي العلمي لدورات وحدة القياس والتقويم 3
 ات النظرية ــــ قالب الصفحة األولي للورقة اإلمتحانيةــــــ قالب تقرير االمتحان2

 : ـرارـالقــ

 الموافقــــــــــــــــــــــــــــة 
  2160/20/6/1029الموضوع رقم 

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

 : ـرارـالقــ

 يؤجل للجلسة القادمة
 

 :شئون التعليم والطالب : موضوعات  ثالثا
  2162/20/6/1029الموضوع رقم 

مقيـدة بالفرقـة الثانيـة الالموافقة على عمل مقاصة للطالبة/ نورهان عـالم ـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 والمحولة من جامعة القاهرة .لمادة التشريح 

 : ـرارـالقــ

 ة ــــــــــــــــــالموافقــ
  2161/20/6/1029الموضوع رقم 

ـــة  ـــل الكلي ـــذكرة أ.د/ وكي ـــيم والطـــالبم ــــ بشـــأن  لشـــئون التعل ـــة : ــ ـــواد االختياري ـــة الم ـــة لقائم ـــواد اقتي  Stressإضـــافة الم

management  ــــ التغذية العالجية ــــ التغذية في مراحل العمر المختلفة .  ـ 
 : ـرارـالقــ

 ة ـــــــــــــــــــــالموافقــ
  2161/20/6/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة  فــتح بــاب التســجيل خــالل التــرم األول للفرقــة األولــي والثانيــة للعــام ــ
ـــإنجليزي ـــــ :   0+2فــي البرنــام  األساســي والمميــز 0282/0202امعي الجــ ـــ التغيــة العالجيــة ــ ـــ إدارة اإلجهــاد ــ إدارة الوقــت ــــ

 .    molecular biologyقي ـــ يالموسس
 : ـرارـالقــ

 ة ــــــــــــــــــــالموافقــ
  2161/20/6/1029الموضوع رقم 

للفرقـة األولـي  0282/0202تحديد موعد بدء الدراسة للعـام الجـامعي ـــ بشأن  لتعليم والطالبلشئون امذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 08/2/0282بدال من  84/2/0282والثانية يوم 

 : ـرارـالقــ

 الموافقــة ... ويرفع للجامعة 
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  2161/20/6/1029الموضوع رقم 
ــة  ــل الكلي ــذكرة أ.د/ وكي ـــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبم ــي تقســــ ــة عل ــة ولــيس  4يم أعــداد الطــالب النظري مجموعــات نظري

 مجموعتين
 : ـرارـالقــ

 الموافقــة ... ويرفع للجامعة 
 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  رابعا

 6621/20/6/1029الموضوع رقم 

محمـد الشـبيني  أحمـدد/  تجديـد األجـازة الخاصـةالموافقـة علـى ـ بشـأن  عرض خطـاب أ.د/ رئـيس قسـم أمـراض الباطنـة العامـة
 .المدرس بالقسم لمدة عام أخر بدون مرتب للعمل بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 6121/20/6/1029الموضوع رقم 

طـارق المهـدي قـورة د/ .أ تجديـد األجـازة الخاصـةالموافقـة علـى ـ بشـأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم أمـراض الباطنـة العامـة
 .األستاذ بالقسم لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل بدولة الكويت

 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 8216/20/6/1029الموضوع رقم 

سـم األسـتاذ المسـاعد بالقأحمـد محمـد زهـران د/  مـنحالموافقة على ـ بشـأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم أمراض الباطنة العامة
 .إعارة لمدة عام أخر بدون مرتب للعمل بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 9216/20/6/1029الموضوع رقم 

مسـاعد األسـتاذ الخالد محمد أمـين الزرقـاني د/  منحالموافقة على ـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم أمراض الباطنة العامة
 .بالقسم إعارة لمدة عام أخر بدون مرتب للعمل بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 1021/20/6/1029الموضوع رقم 

المــدرس وي محمــد ســيد محمــد الغربــا/ د  إعــارةالموافقــة علــى ـ بشـأن  عــرض خطــاب أ.د/ رئــيس قســم جراحــة المســالك البوليــة
 .بالقسم من تاريخ إنهاء إخالء الطرف للعمل بالمملكة العربية السعودية

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  1221/20/6/1029الموضوع رقم 

عــام بالكليـة لمــدة  التشــريحبقسـم  األســتاذهنــاء زكريــا نـوح د/ أ. تجديــد إعــارةالموافقــة علـى ـ بشــأن  مـذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/0229خامس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  1121/20/6/1029الموضوع رقم 

الصـحة العامـة بقسـم المسـاعد  األسـتاذفيصل مصطفي فرحـات د/  تجديد إعارةالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 20/9/0229بالكلية لمدة عام تاسع بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  المجتمعوطب 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  1121/20/6/1029الموضوع رقم 
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الصــحة بقسـم ســاعد الم األسـتاذعــزة علـي عبــد العظـيم طــه د/  تجديـد إعــارةالموافقـة علــى ـ بشــأن  مـذكرة شــئون هيئـة التــدريس
 . 2/89/0229بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  العامة وطب المجتمع

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  1121/20/6/1029الموضوع رقم 

 الفســيولوجيبقســم  األســتاذدرويــش مرســي الســيد  محمــدد/ أ. تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/0229بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  1121/20/6/1029الموضوع رقم 

 الفســيولوجيبقســم  األســتاذعبيــر محمــد مصــطفي شــادي / دأ. تجديــد إعــارةالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/0229بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  1621/20/6/1029الموضوع رقم 

 الميكروبيولــوجيبقسـم  المــدرسأحمــد عطيـة عطيــة ســالمة د/  ةتجديــد إعــار الموافقـة علــى ـ بشــأن  مـذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 . 2/8/0229بالكلية لمدة عام ثالث بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

  2111/20/6/1029الموضوع رقم 
بقســم  المــدرسأحمــد عبــد الــرحمن عبــد المــنعم األســدودي د/  د إعــارةتجديــالموافقــة علــى ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس

بالكلية لمدة عام ثاني ومكان العمـل بـدون مرتـب مـع تغيـر جهـة العمـل مـن المستشـفي العسـكري بـالبحرين إلـى  األمراض الصدرية
 . 2/1/0229دولة األمارات العربية المتحدة بمستشفي )توام( اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 قة .... ويرفع للجامعةالمواف

 : موضوعات البحوث العلمية: خامسا 
   8211/20/6/1029الموضوع رقم 

 اعتذاره عن جائزة أفضل رسالة دكتوراه. ـ بشأن مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق عرض الطلب المقدم من د/ حسام حسن فوزي 

 القــــرار :

 الموافقــــــــــــــــــــــــــــة 
 موضوعات الدراسات العليا: :  سادسا

   9121/20/6/1029الموضوع رقم 
 0282أبريل جزء أول ساعات معتمدة  الدراسات العليانتيجة اعتماد 

  0282أوال: ماجستير جزء أول ساعات معتمدة أبريل 
 نسبة النجاح الناجحون الراسبون الغائبين الحاضرين المقيدين التخص  م
 %99ر99 0 2 ــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 الطب الطبيعي 2
 %92 01 4 0 42 40 الجلدية والتناسلية 0
 %222 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 2 2 الصحة العامة 4
 %84ر44 22 0 ـــــــــــــــــــ 20 20 طب األطفال 3
 %32 0 4 0 2 1 طب المناطق الحارة 2
 %82 21 4 4 02 04 ألوعية الدمويةالقلب وا 9
 %12 4 2 2 3 2 األمراض الصدرية 1
 %12 9 0 ـــــــــــــــــــــــــــ 8 8 طب األسرة 8
 %29ر99 2 2 0 9 8 الباثولوجيا اإلكلينيكية 9
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 %48ر88 00 23 0 49 48 طب وجراحة العين 22
 %89ر49 29 4 0 00 03 النساء والتوليد 22
 %08ر21 3 22 0 23 29 تشخيصيةاألشعة ال 20
 %222 4 ـــــــــ ـــــ 4 4 المسالك البولية 24
 %99ر99 3 0 2 9 1 طب الطوارئ 23
 %92 4 2 2 3 2 السمعيات 22
 %32ر99 2 1 0 20 23 التخدير والعناية المركزة 29
 صفر% ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـــــــــــــــــــــــــــ 2 عالج األورام والطب النووي 21
 %222 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 الباثولوجي 28
 %42ر02 2 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 29 طب الحاالت الحرجة 29
 %21ر23 3 4 0 1 9 الجراحة العامة 02
 %12ر28 20 2 4 21 02 الباطنة العامة 02
 %222 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 3 األنف واألذن والحنجرة 00
 %222 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 2 الهستولوجي 04
 %32 0 4 2 2 9 األمراض العصبية والنفسية 03
 صفر% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 الطب الشرعي والسموم 02
 %222 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 2 طب الصناعات والصحة المهنية 09
 

  0282ثانيا:دكتوراه جزء أول ساعات معتمدة أبريل 
 نسبة النجاح الناجحون الراسبون الغائبين الحاضرين المقيدين التخص  م
 %12ر3 22 3 ـــــــ 23 23 القلب واألوعية الدموية 2
 %222 4 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 4 4 الباثولوجيا اإلكلينيكية 0
 %222 2 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 2 2 األنف واألذن 4
 %222 0 ــــــــــــــ ــــــــ 0 0 األمراض العصبية 3
 %9 2 22 ـــــــــــــــــــ 22 22 الجراحة العامة 2
 %22 4 4 2 9 1 األشعة التشخيصية 9
 %88ر88 8 2 ـــــــــــــــــ 9 9 النساء والتوليد 1
 %222 2 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 2 2 الكيمياء الحيوية 8
 %222 2 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 2 2 السمعيات 9

 %222 2 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2 2 الطب النفسي 22
 %02 2 3 ــــــــــــــــــــــــ 2 2 طب المناطق الحارة 22
 %222 0 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 0 0 جراحة المخ واألعصاب 20
 صفر% ــــــــــــــــــــــــ 0 ـــــــــــــــــــ 0 0 الحاالت الحرجة 24
 %222 22 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 22 22 طب األطفال 23
 %22 3 3 ــــــــــــــــــــــ 8 8 طب وجراحة العين 22
 %24ر83 1 9 ــــــــــــــــــــ 24 24 الباطنة العامة 29
 %222 2 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 2 2 الجلدية  21
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 %222 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ 2 2 الطفيليات 28
 صفر% ــــــــــــــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 جراحة القلب والصدر 29
 %34ر12 1 9 9 29 00 جراحة التجميل 02
 %22ر22 2 8 3 9 24 التخدير 02
 %22 2 2 ــــــــــــــــــــــ 0 0 طب األسرة 00
 صفر% ــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــــــ 2 2 العظام 04
 %99ر9 0 2 ـــــــــــــــــــــ 4 4 المسالك البولية 03
 %222 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 2 الطب الشرعي والسموم 02
 %22 2 2 ــــــــــــــــــــــــــ 0 0 عالج األورام والطب النووي 09
 %222 2 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 2 2 عات والصحة المهنيةطب الصنا 01
 %222 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 4 الفسيولوجيا 08
 %222 2 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 2 2 األمراض الصدرية  09
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
  2118/20/6/1029الموضوع رقم 

 ــــ بشأن موافقة مالك األرض المجاورة لكلية الطب على بيعها لكلية الطب والمستشفيات الجامعية عرض خطاب / إدارة المستشفى

 القــــــرار :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لى هنا انتهى ا أحمـد لمجلس 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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