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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 2016/2017" للعام الجامعي  الثانية عشر" الجلسة 

  13/8/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 احوالنصر  صر  العاشرر وذلك في تمام الساعة  2016/2017" للعام الجامعي عشر الثانيةعقد مجلس الكلية "جلسته 
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمرد جمال الدينبرئاسة أ.د/  13/8/2017الموافق  األحديوم 

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

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    حسين الجندي ر أ.د/ فادي محمد 
 ةرئيس قسم األمراض المتوطنــــــــ      عاط  أبو السعود علىر أ.د/ 

 رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة     ر أ.د/أحمد عبد الرؤوف متولي 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة     أحمد ربيع العربجي ر أ.د/ 

 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة      هالة السيد محفوظ/أ.دـ 
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسر أ.د/ 

 ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ    ر أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتى
 ةــــــيس قسم األمراض العصبية والنفسيرئ    ر أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 

 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانر أ.د/ مها السيد 

 ة العيـــــــــنـــــرئيس قسم طب وجراح     هدى محمد كامل الس كير أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ر أ.د/ روحية حسن العدل 

   ـةـــالحيويـــــــــيس قسم الكيمياء  رئ      مها أحمد فتحي حمود ر أ.د/
 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ر أ.د/ سلطان محمد سلطان

 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشر أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس  حيري ر أ.د/ 

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة      ر أ.د/ عالء حسن مرعي
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ر أ.د/ عادل محمود حنفي 

  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد  كرر أ.د/ 
  ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ر أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 

 ــا ــالباثولوجيـــــــــرئيس قسم      هيام عبد السميع عياد /ر أ.د
 الفسيولوجيـــــارئيس قسم      ر أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق 
  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ر أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 

 م والطب النووي رئيس قسم عالج األورا      ناصر محمد عبد ال اري ر أ.د/ 
  ـدرـــــــقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والص      إسالم محب إبراهيمر   د/

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ر   د/ مها محمد على ال طش 
 أستاذ متفرغ بقسم الطفيليــــات     ر أ.د/نشأت السيد عبد المنعم

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين     ل نصار مصطفي كما ر أ.د/
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    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ      ر أ.د/هشام محمد زكي الموافي
  ةـالعامــاطنة أستاذ بقسم الب     عبد هللا عبد العزيز بهنسيأ.د/ر 

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة     ر أ.د/ مأثر كامل عبد السالم الشافعي
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      د أحمد مجاهرردأ.د/ محمر 

 ةـــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـ      ر أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 أستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة     ر أ.د/ سامي عبد الهادي حماد

   اذ بقسم التشريح واألجنـــةأست     ر أ.د/مصطفي محمود الحبيبي   
 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     أ.د/ وفيق محمود حسن الشيخ ر

  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم      ر أ.د/محمد عبد العزيز معالي 
 رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ر أ.د/أيمن عبد العزيز أبو العنين

 اءـــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــ     أ.د/زكريا فؤاد زكريا سند ر 
 وي و ــــأستاذ بقسم عالج األورام والنـــ     ر أ.د/ محمد أبو الفتوح السيد 
    أستاذ بقسم طــــب األطفـــــال     ر أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب

 اــباثولوجيـــــأستاذ بقسم ال    أسماء جابر عبده الصعيدي ر أ.د/
    أستاذ بقسم الجراحة العامــة       ر أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

  ـعـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ر أ.د/صفاء عبد الفتاح بدر
  رةـــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ     ر أ.د/ محمد قمر الشرنوبي 
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     لم ر أ.د/ محمود السيد أبو سا
 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـة     ر أ.د/ سعيد إبراهيم المالح 
 اـبقسم الهستولوجيــأستاذ متفرغ      ر أ.د/ سامي الحسيني عطية 

  مدرس بقسم جراحة المسالك البوليــة    ر  د/ محمد مرزوق عبد المقصود  
  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة      حمد ندا ر أ.د/ حسين أ

 

 األستاذ بقسم الجراحة العامة باإلنابة عن أ.د/ رئيس القسم . * وحضر أ.د/ حاتم محمود سلطان 
 

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءأستاذ مساعد بقسم الكيميا  * وتم دعو  د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
 كل من : * واعتذر عن عدم الحضور

 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس  طارق فؤاد عبد الحميد كشكر أ.د/
 ل رئيس قسم طب األســـرةقائم بعم ر د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة  ر أ.د/ تغريد محمد فرحات   
     المسالك البولية أستاذ متفرغ بقسم جراحة  ر أ.د/أسامة عبد الوهاب عبد الجواد

 * وقد تغيب كل من :

 ــــــيدء والتولــــمراض النسارئيس قسم أر أ.د/ أيمن عبد القادر ش انه  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوثر أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ الدين الزواوي  ر أ.د/ محمد صالح   رئيس قسم جراحة العظــــــام ر أ.د/ السيد مرسي زكي ر
اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا أ.د/ سامية حسن قنديلر  رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ر أ.د/ أمل فتح هللا عبدالرحيم مقلد

  ـــــةناسليـــــــلجلدية والتاأستاذ متفرغ األمراض ر أ.د/ماجد  مصطفي حجاج  طبية والمناعــةالميكروبيولوجيا الأستاذ متفرغ بقسم أحمد  كر محمود  ر أ.د/
   أستاذ بقسم الفسيولوجيــــــــا ر أ.د/محمد عبد الفتاح بندارى   أستاذ بقسم األمراض المتوطنة محمد عالء الدين نوح أ.د/ر 

  رن دـــالتو أستاذ بقسم األمراض الصدرية  ر أ.د/أمل أمين عبد العزيزــابـــخ واألعصأستاذ بقسم جراحة الم ر أ.د/عصام الدين جابر صالح
  لهستولوجياأستاذ بقسم ا ر أ.د/ ماجد  أحمد محمود منصور  والعناية المركزة أستاذ بقسم التخدير  أ.د/خالد موسي محمود أبو العنينر 

   تخديـــــــرأستاذ مساعد بقسم ال  ر د/ ياسر إبراهيم فتحي ب واألوعية الدمويــةأستاذ متفرغ بقسم أمراض القل ر أ.د/ سعيد شلبي منتصر 
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   مدرس بقسم طب وجراحة العينر  د/ نرمين محمود بدوي   نـأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــر  د/ هشام محمد فؤاد المزار 
 مدير شركات العربي ر أ.د/ ممدوح محمود العربي  يةرئيس األكاديمية الطبية العسكر ر اللواء/ أحمد حسن فوزي التاودي 

 
حيم " ثم حمن الر عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر "  سم هللا الر  أحمد أحمرد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته  الساد  الحضور أعضاء 
 * 

 *  كما نعي كل من :
 أخصائي أمراض الباطنة العامة بالمستشفي الجامعي    صقرص حي محمد د/ 

 ألوعية الدمويةمدرس مساعد بقسم أمراض القلب وا د/ رانيا سعيد عبد الغني السعداوي 
 ودعا الجميع لوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي أرواحهم جميعا .

 

 الفسيولوجي قسم متفرغ أستاذ  كما تمني الشفاء العاجل لألستاذ  الدكتور  / سهير صالح* 
 متمنيا للجميع التوفيقهنأ رؤساء األقسام الجدد و  *

  يةالمركز  لتوليه منصب رئيس اإلدار * وهنأ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي أستاذ  قسم الجراحة العامة 
  

 والتكافل لرعاية أسر أعضاء هيئة التدريسوتم مناقشة مقترح إنشاء صندوق للزمالة * 
 سبتمبر 14حتي  7في الفتر  من لك تحدث عن أسبوع ش اب الجامعات الذي سيتم انعقاده كذ

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

 أوال : المصادقات :
 1219/12/8/2017الموضوع رقم 

موافق ال األحدوالمنعقدة يوم  2016/2017 يللعام الجامع" رالحادية عشالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
ـــــــاء  11/7/2017 ـــــــوم الثالث ـــــــى ي ـــــــدة حت ـــــــق  والممت ـــــــرارات مـــــــن  25/7/2017المواف ـــــــى  1002/10/6/2017والمتضـــــــمنة الق حت

1218/11/7/2017 . 
 : القــــرار 

 1130/11/7/2017الموضوع رقم بعد تصويب  المصادقة

ة  صررف دار  المكت رسات العليا وال حوث ر  شأن موافقة لجنة المكت ات على إثا ة جميع العالمين بإمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدرا
 قة من الموافمكافأ  شهر من أساسي المرتب لهم تحفيزا لهم وتشجيعا لبذل المزيد من الجهد .ليكون القرار عدم الموافقة بدال

 1220/12/8/2017الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  عالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكليةالمصادقة على موضوعات ال
  القــــرار:

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 سفر كل من :* الموافقة على  
لحضـور األسـتاذ المسـاعد بقسـم جراحـة المسـالك البوليـة بالكليـة بلـى ليشـبونة بالبرت ـال ررر د/ محمد عبرد المرنعم الشراذلي 1 

 ته على نفقته الخاصة حيث يوجد لسياد 2017أكتوبر  22حتى  19المؤتمر العام للجمعية الدولية لجراحة المسالك في الفترة من 
 دعوة لحضور المؤتمر .

لعــام االمــدرس بقســم جراحــة المســالك البوليــة بالكليــة بلــى ليشــبونة بالبرت ــال لحضــور المــؤتمر ررررر د/ فررؤاد محمررد زنرراتي 2
ين على نفقة الجامعة حيث يوجد لسـيادته بحثـين مقبـول 2017أكتوبر  22حتى  19ة الدولية لجراحة المسالك في الفترة من للجمعي

 بالمؤتمر .
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الجمعيـة  األستاذ المساعد بقسـم الباطنـة العامـة بالكليـة بلـى ليشـبونة بالبرت ـال لحضـور مـؤتمرررر د/ محمود محمد عمار  3
 على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر 2017 سبتمبر 15حتى  11الفترة من في  األوروبية لدراسة السكر

. 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 1221/12/8/2017الموضوع رقم 

 ءلثالثااوالمنعقدة يوم  2016/2017" للعام الجامعي العاشرة" الجلسة  الدراسات العليا لجنةبحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  4/7/2017الموافق 
  :ـرارـالقــ

 بحاطة المجلس علما
 1222/12/8/2017الموضوع رقم 

دة والمنعقـ 2016/2017" للعـام الجـامعي  الحاديـة عشـر" الجلسـة  لجنرة العالقرات الثقافيرةبحاطة المجلس علما بمحضـر اجتمـاع 
 . 6/8/2017الموافق  األحديوم 

  :ـرارـالقــ

 بحاطة المجلس علما
 1223/12/8/2017وع رقم الموض

 األحـدوالمنعقـدة يـوم  2016/2017" للعـام الجـامعي الحادية عشـر" الجلسة  المكت ات لجنةبحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 6/8/2017الموافق 
  :ـرارـالقــ

 بحاطة المجلس علما
 4122/12/8/2017الموضوع رقم 

 2016/2017" للعـــام الجـــامعي الحاديـــة عشــر" الجلســـة يم والطرررالب لجنرررة شرررئون التعلررربحاطــة المجلـــس علمـــا بمحضــر اجتمـــاع 
  . 13/8/2017والمنعقدة يوم األحد الموافق 

  :ـرارـالقــ

 بحاطة المجلس علما
 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةموضوعات  :ثالثا 
 5122/12/8/2017الموضوع رقم 

 .كلية الطب"   مقترح تشكيل لجنة "المشاركة االجتماعية  ـ بشأنبيئة مذكر  أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ال
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على التشكيل ليكون على النحو التالي :
  رئيسا للجنة      عميد الكلية   ـــ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين 1 
 نائبا للرئيس  نمية البيئةوت عوكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  ـــ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة2 
 عضوا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ـــ أ.د/ نانسي يوسف أسعد3 
 عضوا   للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية   ـــ أ.د/ محمد أحمد قنديل 4 

 عضوا  أستاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة أميمة أبو الفتح محمد محروس ـــ أ.د/5
 عضوا    أستاذ ورئيس قسم طب األطفال فادي محمد حسين الجندي أ.د/ـــ 2

 عضوا    أستاذ متفرغ بقسم المسالك البولية  فاطمة أحمد الصيرفي ـــ أ.د/
 عضوا    أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامة  فاروق فؤاد محمد متولي ـــ أ.د/2
 عضوا  ض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم أمرا ـــ أ.د/ والء فريد عبد العزيز موسي6
 عضوا   أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي  محمد أبو الفتوح السيد شحاته ـــ أ.د/2
 عضوا  مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة أستاذ المصيلحي شاهينمحمد هالة  ـــ   د/2



   13/8/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الثانية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

5 

 
 

 عضوا   لبوليةمساعد بقسم المسالك ا أستاذ محمد مرزوق عبد المقصود د/  ـــ 7
 عضوا   بقسم الكيمياء الحيوية مساعد  أستاذ بيمان عبد الفتاح السيد بدر د/  ـــ 8
 بداري  عضو    مدير بدارة الشئون اإلدارية بالكلية  هشام عباس علي عيش / أ  ـــ 9

 عضو بداري      باحث خدمة مواطنين  ـــ أ / ماهر مرقس ميخائيل10
 من الخارج عضو          نقيب األطباء ـــ أ.د/11
 من الخارج عضو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  هناء حمدي سرور ـــ أ.د/12
 عضو من الخارج          ممدوح العربي ـــ أ.د/13
 عضو من الخارج         وكيل التربية والتعليم / أ  ـــ 14
 عضو من الخارج         ـــ   أ / وكيل وزارة األوقاف15
 عضو من الخارج       وزارة التضامن االجتماعيأ / وكيل   ـــ 16
 عضو من الخارج      رجل أعمال   أحمد الخشنـــ   أ / 17
 عضو من الخارج      رجل أعمال  ـــ الحاج / صالح خطاب18
 عضو من الخارج      رجل أعمال   ـــ   أ / سامر التالوي 19
 *ضو من الخارجع         النائب/ماجد أبو الخيرـــ 20

 

 رابعا :  موضوعات أخري :
 6122/12/8/2017الموضوع رقم 

 مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث ر  شأن موافقة لجنة المكت ات على :
كلية ..  الالعليا  عة النماذج المستخدمة في إدار  الدراساتار الموافقة على قيام مكت ة الكلية بتقديم خدمة تصميم وكتا ة وط 1

 توفيرا لوقت وجهد وتكلفة الطالب وحفاظا على بيانات ومعلومات الكلية .
 .) نماذج تسجيل اختياريا ( ( جنيهات للنموذج 10ررر تقديم هذه الخدمة  مقابل وقدر  )2
 جامعة .ية  الررر يتم إيداع المتحصالت من هذه الخدمة لصالح مكت ة الكلية في حساب مجنب في وحد  حساب ال حوث العلم3
 ررر يتم توزيع اإليرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمة على النحو التالي :4

% من اإليرادات يتم إيداعها في وحد  حساب ال حوث العلميرة  الجامعرة فري حسراب مجنرب لصرالح مكت رة الكليرة 50ررر  
 يصرف منها على تحسين الخدمات التي تقدمها المكت ة .

 فآت للقائمين على تقديم هذه الخدمة .% توزع مكا50ررر  
  :ـرارـالقــ

ة الكلية % من اإليرادات يتم إيداعها في وحد  حساب ال حوث العلمية  الجامعة في حساب مجنب لصالح مكت 60على الموافقة 
فررع .. وير % تروزع مكافررآت للقرائمين علررى تقرديم هررذه الخدمرة .40ين الخردمات الترري تقردمها المكت ررة  ويصررف منهررا لرى تحسرر

 للجامعة .
 

 7122/12/8/2017الموضوع رقم 

م الجررامعي مررذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا وال حرروث ر  شررأن موافقررة لجنررة المكت ررات  علررى محضررر جرررد المكت ررة للعررا
2016/2017 . 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة
 8122/12/8/2017الموضوع رقم 

الجامعرة  مسرابتوحيرد  االلترزامضررور  اإلحاطرة  ر  شرأن  للدراسات العليا وال حوث نائب رئيس الجامعةالسيد أ.د/  خطاب عرض
 . Menoufia Universityاإلنجليزية على كل المحررات كما يلي  اللغة 
  :ـرارـالقــ
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 أحيط المجلس علما
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا
 2912/12/8/2017الموضوع رقم 

فرقـة األولـي الـدور الثـاني للتشكيل لجان الممتحنين الموافقة علـى  بشأنر  الكيمياء الحيوية الطبيةم عرض خطاب أ.د/ رئيس قس
 على النحو التالي : ةوالثاني

 األستاذ بالقسم  األستاذ بالقسم   ـــ أ.د/ حاتم محمود السباعي   أ.د/ نجالء محمد غنايم  الفرقة األولي :
 األستاذ بالقسم  بالقسم   ـــ أ.د/ منال عبد العزيز سعفان األستاذ  أ.د/ مآثر كامل الشافعي 

 األستاذ بالقسم  أستاذ ورئيس القسم   ـــ أ.د/ غادة عزت حمودة   أ.د/ مها أحمد حمودة  : الثانيةالفرقة 
    األستاذ بالقسم    أ.د/ بيمان عبد الفتاح بدر 

  :ـرارـالقــ

 ةـــــــــــــــــــــالموافق
 1230/12/8/2017رقم الموضوع 

 أحمرد عمررو هشرام عبرد الحميردــ بشـأن الموافقـة علـى تصـويب نتيجـة الخـري / مذكر  أ.د/ وكيرل الكليرة لشرئون التعلريم والطرالب 
نتيجـــة التراكمـــي دور نـــوفمبر وب 2013/2014بنتيجـــة الفرقـــة الخامســـة دور أول للعـــام الجـــامعي  2015خـــري  الكليـــة دور نـــوفمبر 

درجــة بلــى  18درجــات طــب األطفــال بمجمــوع  4درجــة فــي مــادة الباطنــة وفروعهــا    14لزيــادة فــي المــادتين وهــو بضــافة ا 2015
 بتقدير ممتاز 5594بتقدير ممتاز بدال من  5612المجموع التراكمي ليصبح 

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  سادسا
 3112/12/8/2017الموضوع رقم 

 موم بالكليـةالطب الشرعي والسالمدرس بقسم  أحمد كمال الدين الفقي /ن دالموافقة على تعييـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . أستاذ مساعد بذات القسم والكليةلش ل وظيفة 

  :ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 2123/12/8/2017الموضوع رقم 

ف واألذن األنــالمــدرس بقســم  ه رره عبررد الرررحيم عبررد هللا أبررو النجررا /ن دالموافقررة علررى تعيرريـ بشــأن  مررذكر  شررئون هيئررة الترردريس
 . أستاذ مساعد بذات القسم والكليةلش ل وظيفة  بالكليةوالحنجرة 

  :ـرارـالقــ
 ع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرف

 3123/12/8/2017الموضوع رقم 

 طفــالطــب األالمــدرس بقســم  دينررا عبررد الرررازق عبررد القررادر ميرردان /ن دالموافقررة علررى تعيرريـ بشــأن  مررذكر  شررئون هيئررة الترردريس
 . أستاذ مساعد بذات القسم والكليةلش ل وظيفة  بالكلية
  :ـرارـالقــ

 ين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعد
 1234/12/8/2017الموضوع رقم 

لشـ ل  ةالباثولوجيـا بالكليـالمـدرس بقسـم  نرانيس شروقي شربل هولره /ن دالموافقرة علرى تعيريـ بشـأن  مذكر  شرئون هيئرة التردريس
 .درس تاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة م 27/8/2017على يؤجل تعينها حتى  أستاذ مساعد بذات القسم والكليةوظيفة 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 5123/12/8/2017الموضوع رقم 
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 العين وجراحةطب المدرس بقسم  سامح محمد عبد السميع الجوهري  /ن دالموافقة على تعييـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . القسم والكلية أستاذ مساعد بذاتلش ل وظيفة  بالكلية
  :ـرارـالقــ

 اعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المس
 6123/12/8/2017الموضوع رقم 

ولوجيا الباثقسم ب المدرس المساعدمرو  صالح أحمد جاد هللا  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  ابذات القسم والكلية نظرا لحصوله مدرسبالكلية لش ل وظيفة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7123/12/8/2017الموضوع رقم 

مراض النساء أبقسم  المدرس المساعد ه ه فرج محمد منصور /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصولها بالكلية لش ل وظيفة مدرس يدوالتول

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1238/12/8/2017الموضوع رقم 

 مراض النساءأم بقس المعيدمحمود رمزي عبد العزيز راشد  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لش ل وظيفة مدرس مساعد والتوليد
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1239/12/8/2017الموضوع رقم 

ية بالكلطفال طب األبقسم  لمعيد كر الهواري اأحمد مصطفي  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصوله لش ل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 1240/12/8/2017الموضوع رقم 

طبية يولوجيا الالميكروببقسم  ةلمعيدمنى صالح السيد سبل ا /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية ابذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لش ل وظيفة مدرس مساعد والمناعة
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1241/12/8/2017الموضوع رقم 

الكلية األسرة ب األستاذ المساعد بقسم طبالموافقة على تجديد إعار  د/ محمد محمود القط بشأن ـ  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 2124/12/8/2017الموضوع رقم 

لكلية با ستولوجياالهاألستاذ بقسم  عبير محمد مصطفي شاديد/ أ.الموافقة على تجديد إعار  ـ بشأن  سمذكر  شئون هيئة التدري
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سادسلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1243/12/8/2017الموضوع رقم 

العامة  سم الصحةاألستاذ بقالموافقة على تجديد إعار  أ.د/ منال أحمد أحمرد البتانوني ـ بشأن  لتدريسمذكر  شئون هيئة ا
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام وطب المجتمع بالكلية 
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  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1244/12/8/2017الموضوع رقم 

سم التخدير مساعد بقاألستاذ الالموافقة على تجديد إعار  د/ معتز مراد عبد العزيز الطويل ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 16/10/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثامنلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1245/12/8/2017وع رقم الموض

در لقلب والصالمدرس بقسم جراحة االموافقة على تجديد إعار  د/ مدحت محمد رضا ناشي ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثانيلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

  الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1246/12/8/2017الموضوع رقم 

بولية لمسالك الاالمدرس بقسم جراحة الموافقة على تجديد إعار  د/ وائل ياسين زكي خضير ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بألمانيا اعتبارا من  سادسلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1247/12/8/2017ضوع رقم المو

لنساء أمراض ا األستاذ بقسمالموافقة على تجديد إعار  أ.د/ محمد فتح هللا أبو النصر ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثامنلمدة عام والتوليد بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 يرفع للجامعة الموافقة .. و 

 1248/12/8/2017الموضوع رقم 

ة سالك البوليراحة المجاألستاذ بقسم الموافقة على تجديد إعار  أ.د/ مازن أحمد إبراهيم غانم ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1249/12/8/2017الموضوع رقم 

دة لمالكلية ب طب األسرةبقسم  المدرسمختار محفوظ شتلة الموافقة على تجديد إعار  د/ ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من رابع عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1250/12/8/2017الموضوع رقم 

ية بالكلية ياء الحيو المدرس بقسم الكيمالموافقة على تجديد إعار  د/ رانيا جمال محمد صابر ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام 

  : رارــالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1251/12/8/2017الموضوع رقم 

س بقسم المدر الموافقة على تجديد إعار  د/ عبد هللا سعيد عيسي سيد أحمد عيسي ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017 بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من رابعلمدة عام األمراض المتوطنة بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 2125/12/8/2017الموضوع رقم 
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األمراض  المدرس بقسم سمية عبد المحسن شهاب الدينالموافقة على تجديد إعار  د/ ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017ية اعتبارا من بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعود رابعلمدة عام المتوطنة بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1253/12/8/2017الموضوع رقم 

العامة  الباطنة المدرس بقسمالموافقة على تجديد إعار  د/ هاني عبد ال اري عبد العزيز ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 5/9/2017ربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل بالمملكة الع رابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1254/12/8/2017الموضوع رقم 

العصبية  األستاذ المساعد بقسم األمراضالموافقة على منح د/ عمرو سعيد على شلبي ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 بها . هعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قياملمدة عام بدون مرتب لل أجاز  والنفسية بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 
 1255/12/8/2017الموضوع رقم 

ا باثولوجيالبقسم  المدرسالموافقة على منح د/  الل عبد المحسن عبد المؤمن منتصر ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
 . لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها أجاز  بالكلية  اإلكلينيكية

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1256/12/8/2017الموضوع رقم 

 أجاز  سم قالب المدرسالموافقة على منح د/ محمد مرسي المشد ـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب
 لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها .

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 1257/12/8/2017الموضوع رقم 

ة شخيصيالت األستاذ بقسم األشعةالنظر في تغير األجاز  الخاصة أ.د/ حازم حسن عيد ـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
تالي النتهاء التاريخ ال 1/7/2017اعتبارا من  بدولة األماراتبدون مرتب للعمل لمدة عام بلى بعارة ة الزوجة بالكلية من مرافق

 . مرافقة الزوجةأجازة 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 1258/12/8/2017الموضوع رقم 

ية من يا بالكلاألستاذ بقسم الفسيولوجغير األجاز  الخاصة أ.د/ محمد درويش النظر في تـ بشأن  مذكر  شئون هيئة التدريس
تالي النتهاء التاريخ ال 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من لمدة عام مرافقة الزوجة بلى بعارة 

 أجازة مرافقة الزوجة .
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 5912/12/8/2017ضوع رقم المو

عة ح بالكلية لجامبقسم التشري ستاذاألالحبيبي محمد مصطفى محمود  أ.د/ انتداب في النظربشأن  ـــ مذكر  شئون هيئة التدريس
 . 2018/ 2017للعام الجامعي  حورس جامعة دمياط الجديدة لمدة يومين أسبوعيا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
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 موضوعات العالقات الثقافية : :سابعا
 0126/12/8/2017الموضوع 

 كل من :الموافقة على سفر   ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  ألمانيانا مستشفي فالدكلينيكوم جيرا جامعة يبالكلية بلى  ظامالعاألستاذ بقسم جراحة  محمود محمد محمرد هدهودد/ أ.ر 1

 المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك  رامي مصيلحي عبد النبي حجازي بيب/ الط لمتا عة
 . على نفقة وزار  التعليم العالي ط قا لنظام اإلشراف المشترك 2018وذلك خالل شهر مايو 

ر مـؤتمر أفريقيـا لحضـو األسـتاذ المتفـرغ بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة بالكليـة بلـى مورشـيوس بر أ.د/ ليلي محمود منتصرر 2
 يادتها دعوة سحيث يوجد ل على نفقتها الخاصة 2017نوفمبر  30حتى  26نانونية الحيوية في الفترة من الالمواد 

 لحضور المؤتمر .
 ا لحضور األستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية بلى مدريد بأسبانير أ.د/ محمد أبو الفتوح السيد شحاتة  3

 ة حيث يوجد لسيادته دعو  على نفقته الخاصة 2017سبتمبر  12حتى  7جمعية األوروبية لألورام في الفترة من مؤتمر ال
 لحضور المؤتمر .

بالواليات  سان دييجوبالكلية بلى  والروماتيزم والتأهيل األستاذ المساعد بقسم الطب الطبيعيد/ عالء عبد العزيز لبيب  ر4
على  2017نوفمبر   8حتى  3ر الجمعية األمريكية لألمراض الروماتيزمية في الفترة من المتحدة األمريكية لحضور مؤتم

 حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر . نفقته الخاصة
يـة الجمع لحضـور مـؤتمر لشـبونة بالبرت ـالبالكليـة بلـى طب وجراحة العين بقسم المساعد األستاذ هاني أحمد خيري ر د/ 5

 ةعلرى نفقرة الجامعر 2017أكتـوبر  11حتـى  7لعين وجراحات المياة البيضـاء والقرنيـة فـي الفتـرة مـن األوروبية إلنكسار ا
 حيث يوجد لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر .

 مـؤتمراللحضـور  كيـب تـاون بجنـوب أفريقيـاالمـدرس بقسـم جراحـة العظـام بالكليـة بلـى ر د/ عمرو عبد المرضي قنرديل 6
حيـث يوجـد  على نفقة الجامعرة 2017ديسـمبر  2نوفمبر حتى  30ي العظام في الفترة من السنوي للجمعية الدولية لجراح

 لسيادته بحثين مقبولين بالمؤتمر .
 األستاذ بقسم طب وجراحة العين عبد الرحمن الس اعي سرحانأ.د/  ر 7

 األستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العين    د/ خالد الغنيمي القطب  
  األستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العين    ي معتز فايز الصاو د/   

في الفترة  بالكلية بلى لشبونة بالبرت ال لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية إلنكسار العين وجراحات المياة البيضاء والقرنية 
 المؤتمر .لكل منهم دعوة لحضور حيث يوجد  الخاصة على نفقتهم 2017أكتوبر  11حتى  7من 

  :ـرارـالقــ

 وافقة ... يرفع للجامعة الم
 1612/12/8/2017الموضوع رقم 

 كل من : من  ةرير المقدماالمجلس علما  التق إحاطة ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
و كبلـى جالسـوذلـك عـن سـفر سـيادته بالكليـة العامـة  الجراحـةقسـم ورئـيس  أسـتاذ أشررف عبرد الهرادي زيرن الرديند/ أ.ررر 1

 2017مـايو  5حتـى  3بالمملكة المتحدة لحضور المؤتمر الجراحي الدولي لجمعية جراحي بريطانيا العظمي وأيرلندا في الفترة من 
 . 2017مايو 9وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ على نفقة الجامعة 

 انيابرشـلونة بأسـبن سـفر سـيادته بلـى المساعد بقسم طب وجراحة العين بالكليـة وذلـك عـ األستاذررر د/ سامح سعد مندور 2
قسم على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بال 2017 يونيو 13حتى  10في الفترة من  الجمعية األوروبية للرمدمؤتمر لحضور 
 . 2017يوليو  31بتاريخ 

ر سـيادته لكليـة وذلـك عـن سـفبا المسـالك البوليـةقسم جراحة  المساعد ستاذاأل عبد هللا ررر د/ محمد مرزوق عبد المقصود3
 16 حتـى 12فـي الفتـرة مـن  السـنوي للجمعيـة األمريكيـة للمسـالك البوليـةلحضور المـؤتمر  بوسطن بالواليات المتحدة األمريكيةبلى 
 . 2017يوليو  6على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  2017مايو 



   13/8/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الثانية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

  :ـرارـالقــ

  الموافقة ... يرفع للجامعة
 2612/12/8/2017الموضوع رقم 

 المدرس فوزي  ترشيح الطبيب/ حسام حسن عبد الرحيمالموافقة على   ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  بالجنوبية وذلك للتدري المساعد بقسم جراحة التجميل والحروق على المنحة الشخصية المقدمة له من مركز آسان الطبي بكوريا

رسـالة علـى ال والمشررف الرئيسريبالقسـم  األسـتاذ و موافقرة أ.د/ فرؤاد محمرد غريرب سري أبحاث خاصـة برسـالة الـدكتوراه   واجراء
أو مــن تــاريخ الســفر بمرتــب يصــرف بالــداخل مــع تحمــل الجامعــة تــذاكر الســفر وبــدون  2018وذلــك لمــدة عشــرة أشــهر مــن فبرايــر 

 تحمل أي نفقات بالخارج .
 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 3612/12/8/2017الموضوع رقم 

لمــدرس ا أحمررد أسررامة محمررد أحمررد سرريد خليفررة  الطبيــب/مررد  قرراء  ـــ بشــأنمررذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا وال حرروث 
ا لمـدة واليـة أو هـايو بأمريكـالمساعد بقسم جراحة المسالك البولية وعضو بعثة اإلشراف المشترك بجامعة كيس ويستيرن بكلبفالند ب

 بالخارج على نفقته الخاصة . 2018أغسطس  29حتى  2017يوليو  30عام رابع اعتبارا من 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 4612/12/8/2017الموضوع رقم 

العلمرري  مررؤتمرالفررال  الكليررة  عقررد الموافقررة علررى قيرام قسررم طررب األط ــ بشــأنمرذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا وال حرروث 
 في فندق )دوسيت ثاني( بالتجمع الخـامس  ويسـبقة ورشـة عمـل يـوم 2017أكتوبر  6حتى  5في الفترة من  السنوي الثالث للقسم

 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة المنوفية . 2017أكتوبر  4األربعاء الموافق 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 5612/12/8/2017الموضوع رقم 

ت مبيررة والجامعرراالجامعررة الكولو إبررداء رأي الكليررة فرري التعرراون بررين   ـــ بشــأنمررذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا وال حرروث 
 . المصرية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 

 :  موضوعات البحوث العلمية :ثامنا
 6126/12/8/2017الموضوع رقم 

ريس وهرم علرى الموافقة على تسرجيل أ حراث للسراد  أعضراء هيئرة الترد ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  النحو التالي : 

 عدد األ حاث الدرجة القسم االسرررررم م
 4 مدرس الهستولوجيا أميرة فهمي علي السيدد/  1
 8 أستاذ مساعد لوجيا الطبيةالميكروبيو   نهلة علي عبد الوهاب مليكد/  2

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 7126/12/8/2017الموضوع رقم 

 ترشيح كل من لمكافأ  النشر العلمي :الموافقة على  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 أستاذ مساعد  قسم طب وجراحة العين  د/ حاتم محمد جاد مرعي * 
 أستاذ مساعد  قسم طب وجراحة العين   وردسامح سعد من* د/  
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 أستاذ مساعد  قسم ال اثولوجيا اإلكلينيكية  * د/ إيناس سعيد عيسي 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 8126/12/8/2017الموضوع رقم 

  2016/2017ي المجالت العلمية للعام الجامع دديالموافقة على تح ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
  علي النحو التالي : طب وجراحة العينلقسم 

1- Seminars in ophthalmology . 2-Ocular pharmacology and therapeutics. 3- Journal of 

pediatric ophthalmology and strabismus . 4- BMC ophthalmology . 5- Retina . 6- British 

Journal of ophthalmology . 7- Cornea . 8- Ophthalmology . 9- Ophthalmic research .  

10- Vision research . 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 6912/12/8/2017الموضوع رقم 

ه( ر ــ دكتورا ــ ماجستي )دبلومالدراسات العليا  إثا ة رؤساء كنترولوافقة على الم ـ بشأن رئيس إدار  الكنتروالتأ.د/  عرض خطاب
عي وثاني للعام الجامورؤساء كنترول الطالب من الفرقة األولي حتى الفرقة الخامسة دور أول  2017لدور ببريل 

 .لما بذلوه من جهد والعاملين بإدار  الكنترول  صرف شهر من أساسي المرتب تحفيزا لهم وتشجيعا  2016/2017
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 0127/12/8/2017الموضوع رقم 

 ي مقيرد لدرجرةإيقراف قيرد الطالرب/ علري حسرن سرليم فراو الموافقة على  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . تكمال امتحانات الجزء الثاني لمد  عام  أثر رجعي الس 2011طب األطفال دور ابريل الدبلوم 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 1712/12/8/2017الموضوع رقم 

تخصصـات سرتير دبلروم وماج( 71لعـدد )الموافقة على مد فتر  الدراسة  ـ بشـأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم لمد  عام آخرلهم  الدراسةمد فتر  الموافقة على 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   عمار عبد الشافي حسن قنصو ر ط/ 1
 ماجستير التخدير والعناية المركزة    علي محمد أحمد أحمدر ط/ 2
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   ف أبو زهر ؤو ر أحمد عبد الر ط/ 3
 ماجستير طب الحاالت الحرجة    الل سعيد إبراهيممحمد طر ط/ 4
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمد صالح محمد الشحاتر ط/ 5
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمود عبد هللا عبد الرحيمر ط/ 6
 األطفالماجستير طب    سكينة زهير محمود الصاوي ر ط/ 7
 طفالماجستير طب األ    سالي محمد عمر الفقير ط/ 8
 ماجستير طب األطفال   نورا عبد التواب احمد أبو حسنر ط/ 9

 ماجستير طب األطفال   والء عادل محمد السعدنير ط/ 10
 ماجستير طب األطفال     وفاء نجاح عطيةر ط/ 11
 ماجستير طب األطفال   والء محمد السيد عبد الجليلر ط/ 12
 األطفالماجستير طب     نهلة أحمد محمد إسماعيلر ط/ 13
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 ماجستير طب األطفال   إيناس عبد الرحمن سعد داوودر ط/ 14
 ماجستير طب األطفال    والء عبد الحكيم سالمر ط/ 15
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   مياد  جمال الدين محمود حجاجر ط/ 16
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   انشراح عبد الفتاح محمدر ط/ 17
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية      أحمد السيد عطيةسار ر ط/ 18
 طب وجراحة العينماجستير     أحمد عبد المجيد ناجير ط/ 19
 ماجستير طب وجراحة العين    ميالد نشأت صادق لوقار ط/ 20
 ماجستير طب وجراحة العين  محمود رمزي عبد الحميد حجازي ر ط/ 21
 ماجستير طب وجراحة العين   يسمر خليل عبد الحميد المليجر ط/ 22
 ماجستير طب وجراحة العين   هاني سعيد عبد العال عبد العالر ط/ 23
 ماجستير طب وجراحة العين    أحمد محمد كمال السيدر ط/ 24
 ماجستير طب وجراحة العين   كريم فتحي مصطفي شحاتهر ط/ 25
 ماجستير طب وجراحة العين   محمود السيد عبد الخالقر ط/ 26
 ماجستير طب وجراحة العين   ماجد فتحي عبد اللطي  ليمونةر ط/ 27
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أمير  أحمد عبد الوهاب إبراهيمر ط/ 28
 طب المناطق الحارة وصحتهاماجستير    ر ط/ وليد عبد هللا عبد الغني غنيم29
 ض الباطنة العامةأمراماجستير    عبد الفتاح محمد حامد حلمي ر ط/30
 التوليد وأمراض النساءماجستير    أحمد حمدي إسماعيل عيش /ر ط31
 التوليد وأمراض النساءماجستير     سالي نجاح طه رمضان /ر ط32
 التوليد وأمراض النساءماجستير    رشا حسين أبو الفتوح الحنفي ر ط/33
 اإلكلينيكيةارماكولوجيا الفماجستير   محمود عبد الرحيم فتحي عبد الرحمن  ر ط/34
 أمراض الباطنة العامةماجستير    مالك  محمد عبد التواب حامد ر ط/35
 أمراض الباطنة العامةماجستير    عادل أحمد سي  اإلسالم زيدان ر ط/36
 أمراض الباطنة العامةماجستير    وليد طه عبد الرحمن محمد ر ط/37
 األمراض الصدرية والتدرن  ماجستير    ني محمد الجنديمحمد عو  ر ط/38
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     ه ه عادل أحمد أبو الروس ر ط/39
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير    أماني أحمد فؤاد محمد محمد ر ط/40
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير     ساندي صالح محمد الصاوي  ر ط/41
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير      ل جالل خالفهاجر  ال  ر ط/42
 طب الطوارئ ماجستير      إيمان محمود حجازي  ر ط/43
 أمراض الباطنة العامة  دبلوم   هاني خميس محمد اللقاني ر ط/44
 دبلوم  طب وجراحة العين    مي عبد الموجود محمود ر ط/45
  طب وجراحة العيندبلوم    محمد محمد إبراهيم أبو النجا ر ط/46
 الجراحة العامة دبلوم      محمد أحمد رأفت سالم ر ط/47
 طب األطفالدبلوم     أحمد عبد الحكم على الحايس ر ط/48
 طب األطفال دبلوم   حنان مصطفي عبد الفتاح  ر ط/49
 طب األطفالدبلوم     محمد محمد إبراهيم الحسيني ر ط/50
 دبلوم  طب األطفال   ودر ط/ محمود عمر حسين محم51
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 دبلوم  طب األطفال   ر ط/ مصطفي فوزي طه محمد52
 دبلوم  طب األطفال  ر ط/ عبد هللا عبد هللا عبد الطي  النجار53
 دبلوم  طب األطفال   ر ط/ أمير  محمود أحمد الجنايني54
 دبلوم  طب األطفال   ر ط/ شادي نشأت عدلي جرجس55
 دبلوم  طب األطفال   ي ر ط/ شيماء حامد عطا حجاز 56
 أمراض القلب واألوعية الدمويةدبلوم     أحمد مدحت أحمد عبد الرحمنر ط/ 57
 دبلوم  أمراض الباطنة العامة   ر ط/ أحمد عثمان أمين طلعت58
 دبلوم  أمراض الباطنة العامة   ر ط/ جالل عبد العزيز عبد الحميد59
 األنف واألذن والحنجرةدبلوم     سار  حسانين محمد الزهيري ر ط/ 60
 الصدرية والتدرن مراض األدبلوم    ر ط/ سار  محمد ممدوح محمد الحسيني61

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     ر ط/ حاتم محمد فكري 62

 طب األطفال دبلوم   ر ط/ أحمد محمد إبراهيم أبو الروس63
 جراحة عامةماجستير    ر ط/ إسالم محمد السيد االطير64
 ماجستير جراحة عامة    ط/ حامد عالء حامد ر65
 ماجستير جراحة عامة   ر ط/ إسالم إبراهيم عبد المحسن66
 ماجستير جراحة عامة   ر ط/ أحمد عبد المجيد حمز  خطاب67
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير     ر ط/ نهى أحمد كامل بيومي68
 لب واألوعية الدمويةماجستير أمراض الق    ر ط/ أحمد محمد طارق غيث69
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   عال حاتم معروف عفيفير ط/ 70
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   محمود علي حسين عتمانر ط/ 71

 2712/12/8/2017الموضوع رقم 

ماجسـتير لرى مررو مصرطفي عرواد عع /الطبيـبالموافقة على نقرل القيرد  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 طب جامعة األزهر .كلية طب جامعة المنوفية بلي كلية طب وجراحة العين من 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 3712/12/8/2017الموضوع رقم 

 ودكتـوراه جسـتيردبلـوم وما ( درجـة72لعـدد )الموافقرة علرى إلغراء القيرد  ــ بشـأنمذكر  أ.د/ وكيل الكليرة للدراسرات العليرا وال حروث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
 لتعديل النيابة          ماجستير الجراحة العامة  عبد اللطي  حسن محمد عثمان   ر ط/1

 لتعديل النيابة       فسياألمراض العصبية وطب النماجستير     مرو  ص حي عبد الحميد ر ط/2

 لتجاوز المدة القانونية         التوليد وأمراض النساءماجستير   مصطفي محيي عبد ربه عون   ر ط/3
 لتجاوز المدة القانونية         التوليد وأمراض النساءدكتوراه   عمر محمد عبد المجيد منصور   ر ط/4
 لتجاوز المدة القانونية          احة العامةماجستير الجر      أحمد عزت وه ه مغازي  ر ط/5
 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير الجراحة العامة  محمد صالح الدين إبراهيم   ر ط/6
 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير الجراحة العامة     فايز شاكر شاكر مراد ر ط/7
 لتجاوز المدة القانونية          جراحة العامةماجستير ال  عادل سماحي حسني أحمد   ر ط/8
 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير الجراحة العامة  صفاء حسان محمد حسان   ر ط/9
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 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير الجراحة العامة محمد محمد عبد الرحيم الحواوشي ر ط/10
 لتجاوز المدة القانونية          ير طب الطوارئ ماجست     مها هاني سليم فهمي ر ط/11
 لتجاوز المدة القانونية        عالج األورام والطب النووي ماجستير   أحمد طارق عبد المنعم هاشم   ر ط/12
 لتجاوز المدة القانونية        ماجستير عالج األورام والطب النووي   أماني محمود أحمد حجازي   ر ط/13
 لتجاوز المدة القانونية        ماجستير عالج األورام والطب النووي   فتحي مصطفي الجحس  إسالم  ر ط/14
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة  وجدي أحمد محمد عصر   ر ط/15
 القانونيةلتجاوز المدة          ماجستير األنف واألذن والحنجرة    مرقس حنا موريس شنود  ر ط/16
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة    عبد الرحمن حنفي هاشم ر ط/17
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة     دعاء موسي محمد ر ط/18
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة   أية هللا مصطفي محمد ر ط/19
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة  محمد محمود عبد الغني   ر ط/20
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة  عاط  عبد التواب عبد الحليم   ر ط/21
 لتجاوز المدة القانونية         ف واألذن والحنجرةماجستير األن  محمد يحيي عبد المحسن   ر ط/22
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير األنف واألذن والحنجرة     محمد فتحي الدسوقي ر ط/23
 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير جراحة العظام     عصام حمدي هالل ر ط/24
 لتجاوز المدة القانونية          جراحة العظام ماجستير  أحمد محمد  كر األلفي   ر ط/25
 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير جراحة العظام  أحمد طارق محمد الشافعي   ر ط/26
 لتجاوز المدة القانونية          ماجستير جراحة العظام  ماندو حمدي عبد الموجود   ر ط/27
 لتجاوز المدة القانونية          اجستير جراحة العظامم محمد عبد القوي سعد عبد القومي ر ط/28
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دبلوم التخدير والعناية المركزةعفيفي عبد العزيز عفيفي النجار ر ط/29
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دبلوم التخدير والعناية المركزة  أحمد سامي محمد إبراهيم ر ط/30
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دكتوراه التخدير والعناية المركزة  الرحمن أحمد الرفاعيأحمد عبد  ر ط/31
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دكتوراه التخدير والعناية المركزة  محمد شوقي حداد الخطيب ر ط/32
 تحانلم يتقدم لدخول االم      دكتوراه التخدير والعناية المركزة   حازم محمد يوس  ر ط/33
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دكتوراه التخدير والعناية المركزة  أحمد شوقي مرسي سالم ر ط/34
 تقدم لدخول االمتحانلم ت      دكتوراه التخدير والعناية المركزة  رحمة محمد فتح هللا السمين ر ط/35
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دكتوراه التخدير والعناية المركزة  محمد عزت مصطفي مقالي ر ط/36
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   أحمد عيد متولي النجار ر ط/37
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل محمود عبد المعطي عبد المعطي ر ط/38
 لتجاوز المدة القانونية         التوليد وأمراض النساءدبلوم      البيومي على بيومي فود ر ط/39
 لتجاوز المدة القانونية         التوليد وأمراض النساءدبلوم   عبد الكريم عادل عبد الكريم   ر ط/40
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير جراحة المسالك البولية   محمد على محمد العزب ر ط/41
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير جراحة المسالك البولية   أمير محمد كامل محسن ر ط/42
 لتجاوز المدة القانونية         دكتوراه جراحة المسالك البولية   رامي سمير منير رزق  ر ط/43
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال   أمير  شبل حامد صالح ر ط/44
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال  عثمان أحمد عثمان محمد /ر ط45
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال  سامي على على المصري  ر ط/46
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال  عصام فيصل محمود عياد ر ط/47
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 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال  محمد تامر محمد عبد الرحمن ر ط/48
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال  ماريان فوزي فهمي رزق  ر ط/49
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال  دعاء عبد العزيز محمود محمد ر ط/50
 لتجاوز المدة القانونية          ب األطفالدبلوم ط  كمال محمد سليمان الشيخ ر ط/51
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب األطفال هاني مصطفي محمود أبو المجد ر ط/52
 لم تتقدم لدخول االمتحان       دكتوراه طب األطفال   ريهام عبد الرحمن فرج ر ط/53
 لم يتقدم لدخول االمتحان       دبلوم طب األطفال  أحمد نور الدين نصر محمد ر ط/54
 تقدم لدخول االمتحانيلم        دبلوم طب األطفال إيهاب شحنة عبد الرحمن عبداللطي  ر ط/55
 تقدم لدخول االمتحانيلم        دبلوم طب األطفال  محمود حسن محمد عمر محمد ر ط/56
 م لدخول االمتحانتقديلم        دبلوم طب األطفال  وليد محمد عبد الستار محمد ر ط/57
 تقدم لدخول االمتحانلم ي       دبلوم طب األطفال  عماد إبراهيم عجايبي عبد النور ر ط/58
 لم تتقدم لدخول االمتحان       دبلوم طب األطفال  هالة  الل محيي الدين أحمد ر ط/59
 تقدم لدخول االمتحانلم ي      دكتوراه أمراض الباطنة العامة  أحمد محمد أمين محمد بندراي ر ط/60
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد حسن عرفة محمد ر ط/61
 لم يتقدم لدخول االمتحان      دكتوراه أمراض الباطنة العامة  جمال فتحي عبد هللا أحمد ر ط/62
 لم يتقدم لدخول االمتحان     الدمويةدكتوراه أمراض القلب واألوعية   وليد محمود محمد إبراهيم ر ط/63
 لم يتقدم لدخول االمتحان     أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه   عمرو طلعت أحمد شلتوت ر ط/64
 لم يتقدم لدخول االمتحان     أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه    محمد عبد المنعم محمد ر ط/65
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  موليد حسان أحمد عبد الرحي ر ط/66
 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   وليد محمد كامل أحمد ر ط/67
 ةلتجاوز المدة القانوني        دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد محمد إبراهيم عقاب ر ط/68
 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد أسامة على التهامي ر ط/69
 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  شادي رأفت محمد خطاب ر ط/70
 لتعديل النيابة          طب األطفالماجستير   عبد الحميد فتحي عبد الحميد   ر ط/71

 تقدم لدخول االمتحانتلم       دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية سار  إبراهيم محمد أحمد المليجي ر ط/72
 4712/12/8/2017الموضوع رقم 

 اجسـتير ودكتـوراه( درجـة دبلـوم وم11لعـدد )الموافقرة علرى إيقراف القيرد  ــ بشـأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حروث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة 000:على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

  بناءا على طلبة              1/10/2017لمدة عام من     الجراحة العامةماجستير       أحمد علي كامل عين شوكة /رر ط1
 لظروف خاصة       1/4/2017لمدة عام من    لباطنة العامةدبلوم أمراض ا     لمياء عبد الحفيظ أحمديررر ط / 2
 لظروف خاصة       1/4/2017لمدة عام من   دبلوم األمراض الجلدية والتناسليةرنا على إسماعيل الدسوقي       ررر ط / 3
 لظروف خاصة        1/10/2017لمدة عام من   التوليد وأمراض النساءدبلوم        أماني صبري محمد السيدررر ط / 4
 لظروف خاصة       1/10/2017لمدة عام من   ماجستير طب وجراحة العين    مرو  أحمد صالح الدين       ررر ط / 5
 لمرافقة الزوج بالخارج  1/10/2017لمدة عام من   ماجستير طب وجراحة العين  أمير  عبد الرازق علي أبوشنبررر ط / 6
 للسفر للخارج      1/8/2017لمدة عام من   دكتوراه األنف واألذن والحنجرة        أنس محمود الدهشان   ررر ط / 7
 لظروف خاصة       1/4/2017لمدة عام من   دكتوراه جراحة التجميل والحروق هادي صالح صالح أبو عاشور   ررر ط / 8
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 لظروف خاصة   1/4/2014من  ينلمدة عام  أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير بيومي محمد بيومي محمد    ررر ط / 9
 استكمال الرسالة      1/4/2014لمدة عامين من   ماجستير األمراض الجلدية والتناسليةغاد  غنيم حسن غنيم       ررر ط /10
 رعايــة طفــلل   1/4/7201من  لمدة عامالباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير   دنيا فؤاد سي  النصر زيدانررر ط / 11

 5712/12/8/2017وضوع رقم الم

ودكتـوراه سـتير ( درجـة ماج4لعـدد )الموافقرة علرى تعرديل لجنرة اإلشرراف  ــ بشـأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .

  : ـرارـالقــ
 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 

 التخدير والعناية المركز دكتوراه     أبوالفضلأحمد محمد  /ر ط1
 بالكلية التخدير والعناية المركزةقسم مدرس ب   عالء الدين عبد السيد السقاد/ بإضافة 

 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   مياده جمال الدين حجاج /ر ط2
  عن تنازلها عن اإلشرافوذلك             كليةبال الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ب مدرس  جيهان عبد الفتاح د/ اسم  برفع

 طب األطفالماجستير  محمد إيمان يحيي صفي الدين /ر ط3
             بالكليةطب األطفال قسم ب أستاذ مساعد   سامح عبد هللا عبد النبي د/  بإضافة

 ماجستير طب األطفال عمرو محمد رفعت إبراهيم  /ر ط4
             بالكليةطب األطفال قسم أستاذ مساعد ب النبي    سامح عبد هللا عبدد/ بإضافة 

 6712/12/8/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأنمررذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا وال حرروث  ( رســالة 42لعــدد )الموافقررة علررى تشرركيل لجنررة الفحررة والمناقشررة  ـ
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر  اوذلك  عد لهم على النحو التالي للجنة ا كيلالموافقة على تش
 وعالج اآللم دكتوراه التخدير والعناية المركز     إسالم محمد الدسوقير ط/ 1

 اللجنة :
 نوفيـةأستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــة الم    ـ أ.د/ أحمد عبد الرءوف متولي

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــة عين شمـــــــــــــــس   ـ أ.د/ خالد محمد م اوري عبد المجيد
 أستاذ مساعد بقسم التخديروالعناية المركزة بكلية الطب جامعــة المنوفيـة     صفاء محمد هاللـ   د/ 

 دكتوراه الكيمياء الحيوية   منال عبد المنعم عبد الغني الليثير ط/ 2
 اللجنة :

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ نجالء محمد غنايم
 معـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بكلية الطب جا    ـ   د/ بيمان عبد الفتاح بدر

 ةـــــة المنوفيـــــــــــــــقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعــــــــــــــــورئيس أستاذ      مها فتحي حمودةـ أ.د/ 
 اإلسكندريـــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الكيمياء الحيويــــــــ    محمود عبد الرحمن زهرانـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 التوليد وأمراض النساءدكتوراه     داليا إبراهيم محمد مرسير ط/ 3

 اللجنة :
 امعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ج     ـ أ.د/ محمد عادل السيد
 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد سالمة جاد

 ـــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعــ    ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح
 أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة القاهـــــــــــــــــــــــرة    ـ أ.د/ محمد زايد عبد العزيز
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 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الصدرية والتدرن  ماجستير    إبراهيم أبو رية البنار ط/ 4

 اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفية     ـ د/ رنا حلمي الهلباوي 
 أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة القاهــــــرة     ـ د/ صباح أحمد محمد

 أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفية     ها يوسف الحفناوي ـ د/ م
 األشعة التشخيصيةماجستير     حنان محمد جالل خالفر ط/ 5

 اللجنة :
 ــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــ األشعة التشخيصيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالى
 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة األشعة التشخيصيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي

 ــــــــــــــــة الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعـــــ األشعة التشخيصيةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ داليا نبيل خليفة
 ماجستير طب الحاالت الحرجة    والء سامي مختار عقيلةر ط/ 6

 اللجنة :
 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــة     ـ أ.د/ خالد أحمد ياسين

 ةيــــة المنوفبكلية الطب جامعوالعناية المركزة التخدير مساعد بقسم أستاذ     عيد عمارـ  د/ أماني س
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــة    نجوي محمد عبد ال نيـ  د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة  إيمان عبد هللا عبد الستار أبو حجازي ر ط/ 7
 جنة :الل

 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــة     ـ  د/ أيمن أحمد راضي
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــة    ـ  د/ نجوي محمد عبد ال ني

 ســـــــــــــــــب قناة السويكلية طالمركزة ب نايةوالع مساعد بقسم التخدير أستاذ     ـ  د/ عمرو محمد حلمي

 التخدير والعناية المركز ماجستير    أسماء إبراهيم محمد الزويدير ط/ 8
 اللجنة :

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــة     ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــة     عماد كامل رفعت /ـ  د

 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــة    محمد ـ  د/ عز الدين صالح

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد عبد العزيز الشرقاوي ر ط/ 9
 لجنة :ال

 أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعـــة المنوفيـة    ـ   د/ محمد عبد ال ني عمارة
 أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعـــة المنوفيـة    ـ   د/ عالء مسعود جمعه
 ساء والتوليد بكلية الطب جامعـــة المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم أمراض الن    ـ   د/ محمد عبد هللا رزق 

 طنـطـــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة     عصمت حمدي أبوزيدـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 
 مناطق الحار  وصحتهاماجستير طب ال   محمد حسين الس اعي محمدر ط/ 10

 اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــة    ـ أ.د/ حسام ببراهيم محمد
 ـــــــــــةأستاذ مساعد بقسم األمراض المتوطنـــة بكلية الطب جامعـــــة المنوفي     ـ   د/ جمال سعد الديب
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 الزقازيــــــــــقأستاذ بقسم األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة     ميساء عبد هللا سعيدـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال    شرين محمد الشاذلير ط/ 11

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــ     ـ أ.د/ سهام محمد رجب

 ــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــةـــــبقسم طب األطفمساعد  أستاذ    د/ داليا منير الالهوني  ـ 
 تاذ بقسم طب األطفــــــــــــال بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــةأس     ـ أ.د/ هناء أحمد العربي

 ماجستير طب األطفال   نهلة أحمد محمد إسماعيلر ط/ 12
 اللجنة :

 كلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ب    ـ أ.د/ مها عاطف محمد توفيق
 أستاذ ورئيس بقسم طب األطفـــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــة    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 األزهــــــــــــــــركبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــال بمعهد ال    ـ أ.د/ على عبد اللطيف عافية
 ماجستير طب األطفال   ريهام سعيد محمد زيدانر ط/ 13

 اللجنة :
 وفيـــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المن     ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ـــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ مها عاطف محمد توفيق
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــال بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة األزهــــــــــــــــر    ـ أ.د/ على عبد اللطيف عافية

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال   حكم على الحايسأحمد عبد الر ط/ 14

 اللجنة :
 أستاذ ورئيس بقسم طب األطفـــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــة    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــال بكلية الطب جامعـ    ـ   د/ داليا منير الالهوني

 طنطــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــال بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة     عبد الرحمن محمد المشدـ أ.د/ 
 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير    ابتهال محمد السيد جل طر ط/ 15
 ة :اللجن

 بكلية طب المنوفيـــة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ ورئيس بقسم      ـ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد
 بكلية الطب جامعة المنوفية والمناعةأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية    ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــا والمناعةية أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطب     ـ أ.د/ رشدان محمد عرفة

 ماجستير طب وجراحة العين   أحمد عبد المجيد ناجي عطيةر ط/ 16
 اللجنة :

 أستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــة     ـ أ.د/ صابر حامد السيد
 جامعة المنوفيـــة القومي ر بمعهد الكبدــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم التخدي     عماد كامل رفعتـ   د/ 

 ـــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــةـــبقسم طب وجراحة العيمساعد أستاذ      سامح سعد ممدوحد/   ـ 
 طب وجراحة العينماجستير    محمود عبد ال اسط عبدهر ط/ 17

 اللجنة :
 أستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    مصطفي كمال نصارـ أ.د/ 

 ــةأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـ     ـ   د/ فريد محمد وجدي
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    حاتم محمد جاد مرعيـ   د/ 
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 أستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنصورة    ـ أ.د/ أحمد سامي الوهيدي
 صوت واحد( نيالثا ، األول)علي أن يكون 

 طب وجراحة العينماجستير    ماجد فتحي عبد اللطي  ليمونةر ط/ 18
 اللجنة :
 أستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــة   عبد الخالق ببراهيم السعدنيـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــة     أمين فيصل اللقوةـ   د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة      حمدي الجزارـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   أحمد أبو الفضل أحمد القاضير ط/ 19
 اللجنة :

 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة     ـ أ.د/ رشا على القباني
 ـــــــةأستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسيـة بكلية طب المنوفيـــــــــــــ    ـ   د/ عفاف زين العابدين رجب

 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــا    ـ أ.د/ بيهاب أحمد الصعيدي
 ال اثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    حنان حسن على الشيتير ط/ 20

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالباثولوجيا اإلكلينيكأستاذ بقسم     ـ أ.د/ خالد خليفة عبد المؤمن

 ةـــــــــالمنوفيجامعة طب البكلية  الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد بقسم      محمد أحمد حلوةـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     منال عبد الواحد عيدـ أ.د/ 

 ماجستير طب المناطق الحار    مصطفي إبراهيم أحمد الجغبر ط/ 21
 اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــ األمراض المتوطنةقسم ورئيس أستاذ     عاطف أبو السعود عليـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ين نوحأ.د/ محمد عالء الد.

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق     راشد محمد حسنأ.د/ .
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    اجر محمد أحمد  اشاهر ط/ 22

 اللجنة :
 ــــةـــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفي     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 المنوفيــــــــــــــــةجامعة  طبالقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية بأستاذ     محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
  جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب بأستاذ     السيد شعبان هويديـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    منار جميل ماضي ر ط/ 23
 اللجنة :
 ـــــــــــــــةــالمنوفيجامعة طب السم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية قبأستاذ     ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 ـــةـاألمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــمساعد أستاذ     عزة جابر عنتر فرجد/   ـ 
 معة المنوفيـــــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جا    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ فاطمة محمد العيسوي 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مي مدحت محمد علي غانمر ط/ 24
 اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة    بيمان عبد الفتاح سليطـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة     عال أحمد بكري ـ   د/ 
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 م األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــةأستاذ بقس    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 األزهر بنـــــــــــــــــــــاتأستاذ األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة      نيرة حسن مفتاحـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة القلب والصدر   محمد عبد هللا عبد العال سالمةر ط/ 25

 اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــجامعة طب البكلية  جراحة القلب والصدرقسم بأستاذ     أحمد لبيب أحمد دخانـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةقاهــــــــأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة ال    محمد عبد الرؤوف خليلـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة     محمود البطاوي ـ أ.د/ 

 ماجستير طب األسر    وفاء السعيد إبراهيم سالمة ر ط/26
 اللجنة :
 ة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع طب األسرةأستاذ بقسم     ت ريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــابكلية الطب جامعة وطب المجتمع  الصحة العامةأستاذ بقسم     سيد عبد الرحمن القفصـ أ.د/ 

                                            المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  طب األسرةقسم قائم بعمل رئيس     يلحيهالة محمد المصد/  ـ 
 ماجستير طب األسر   ر ط/ صفاء عبد الرحمن يعقوب الش كي27

 اللجنة :
 رة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األس    ـ أ.د/ ت ريد محمد فرحات

 المنصورةبقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أستاذ     أحمد نيازي سليمـ أ.د/ 
 ة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقائم بعمل رئيس قسم طب األسر     ـ  د/ هالة محمد المصيلحي

 ماجستير الجراحة العامة    إسالم محمد السيد ر ط/28
 اللجنة :
 ـــــــةــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفي الجراحة العامةأستاذ بقسم     حسام عبد القادر الفلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة الجراحة العامةبقسم مساعد أستاذ      طارق محيي راجحد/   ـ 
 ــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ علي جمال الدين العريني

 اإلسكندريــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      ـ أ.د/ أحمد طارق فؤاد
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 احة العامةماجستير الجر     حامد عالء حامد ر ط/29
 اللجنة :

 أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ     ـ   د/ طارق محيي راجح

 أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة    محمد ليثي أحمد بدرـ أ.د/ 
 بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــ     عماد عبد الحافظـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة   أحمد فتحي محمد جاويش ر ط/30

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامة    ـ أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي 
 أستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ عالء الدين عبد السالم

 ـــاأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ممدوح جبر /ـ أ.د
 ماجستير طب الطوارئ     إيمان محمود حجازي  ر ط/31
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 اللجنة :
 العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة الجراحةأستاذ بقسم    مجدي أحمد عبد الفتاح لولحـ أ.د/ 

 ــــةـالمنوفيالجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم أستاذ مساعد    تامر علي عبد المعطي سلطاند/   ـ 
 ســـــــــتاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــة قناة السويأس     ـ   د/ عادل البيه

 الحاالت الحرجةماجستير طب    محمد عبد الرحمن عبد الحافظ ر ط/32
 اللجنة :

 ةــــــــــــــــــة المنوفيـــــبكلية الطب جامعمساعد التخدير والعناية المركزة أستاذ      أماني سعيد عمارـ د/ 
 ةــــــــــــــــأستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد جامعــــة المنوفيـــ     بيمان سيد ببراهيمد/  ـ
 ةــــــــــــــــأستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــــة المنوفيـــ    أشرف مجدي اسكندرد/  ـ

 الجراحة العامةماجستير     محمد أمين عبد المعبود ر ط/33
 اللجنة :

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــ جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم     ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد
 ســـــــــــأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة عين شم      ـ أ.د/ أحمد علي

 ةـــــــجراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــأستاذ مساعد     ل القشطيشريف بسماعيـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  إبراهيم عبد المحسن إبراهيم إسالم ر ط/34

 اللجنة :
 ـةـــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة المنوفيــــ    ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 أستاذ ورئيس قسم جراحةالتجميل والحروق بكلية الطب جامعــة المنوفية     ـ أ.د/ طارق فؤاد كشك
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد
 عين شمـــــــــــسأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة      ـ أ.د/ أيمن أبو المكارم

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة    محمد ثروت أحمد نصار ر ط/35

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــةالعامــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة الأستاذ بقسم     ليثي أحمد بدرـ أ.د/ محمد 

 أستاذ مساعد جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــة    ـ د/ شريف بسماعيل القشطي
 منوفيــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة ال    ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعــة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ جمال ببراهيم الهباء
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 
 

 الجراحة العامة دكتوراه    وليد محمد عالم ر ط/36
 ة :اللجن

 ـــــة بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــةــــــــقسم الجراحة العامورئيس أستاذ    أشرف عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 
 لمنوفيــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــة ا    حسام عبد القادر الفلـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ أحمد فرج أحمد القاصد
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــة أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــ    عاطف عبد ال ني سالمـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير طب األطفال   شيرين رشاد أحمد الشيمي ر ط/37
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 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــ    ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــة     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــة     طاهر الموجيمحمود ـ أ.د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    أسماء فوزي أحمد الغرابلي ر ط/38
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةم أستاذ بقس    ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام
 بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــة األمراض الجلدية والتناسلية مساعدأستاذ      عزة جابر فرجد/   ـ 
 نهاببكلية الطب جامعــة  األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذمساعد     حنان حسن صبري د/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     حسام أحمد عبد السميع ر ط/39
 اللجنة :

 ــــــــــةــــــــــطب المنوفيـــــبكلية  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــة يةاألمراض الجلدية والتناسلأستاذ مساعد     عالء أحمد أمين بكري ـ   د/ 
 بكلية الطب جامعــة بنها األمراض الجلدية والتناسليةأستاذمساعد بقسم     أحمد عبد الوهاب صالحـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     دعاء محمد عبد الجواد ر ط/40
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــة مراض الجلدية والتناسليةاألأستاذ بقسم     ـ أ.د/ بيمان عبد الفتاح سليط
 بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ محمد أحمد باشا
 طنطــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعــة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ نهي نبيل دغيم

 والمناعة الميكروبيولوجيا الطبيةدكتوراه    سومة السيد درويش عجالن ر ط/41
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــة الميكروبيولوجيا الطبيةأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد
 ة بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةبيولوجيا الطبيالميكرو أستاذ بقسم      ـ أ.د/ نير أحمد عيسي

 بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الميكروبيولوجيا الطبيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم
 بكلية الطب جامعــة عين شمــــــــــــــــــــس جيا الطبيةالميكروبيولو أستاذ بقسم     ـ أ.د/ سمية عبد اللطيف عيسي

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    غاد  غنيم حسن غنيمر ط/ 42

 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـــ     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 بكلية الطب جامعــة المنوفيــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد      ـ   د/ عزة جابر فرج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة     أسماء محمد الرفاعيـ أ.د/ 

 1277/12/8/2017رقم الموضوع 

 /بيبـةللطل اثولوجيرا الردكتوراه فري اموضوع الرسالة تعديل الموافقة على  ـ بشـأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تعديال جوهريا ليكون موضوع الرسالة على النحو التالي :دينا محمد عبد الخالق عالم 

... وذلك لوجود  فى سرطان المعده  2وسى دى اكس  1والتس  1بروتينات ياب دراسة االظهار المناعى الهستوكيميائى ل
 معوقات في موضوع الرسالة .

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . .. الموافقة
 8712/12/8/2017الموضوع رقم 
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ــ بشــأنمررذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدراسررات العليررا وال حرروث   طالبــةو ( طالــب 78) الموافقررة علررى تسررجيل موضرروع الرسررالة لعرردد ـ
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 دكتوراه  جراحة القلب والصدر ط/ عادل عبد المقصود محمد خليفة    ررر 1

 :  الرسالة موضوع
 بالطريقة الرأسية مقابل فتح االذين االيسر بالطريقة المعتادة بجراحات الصمام الميترالى  فتح الحاجز االذينى

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسماذ أست    أحمد لبيب دخان       ـ أ.د/ 
  ةــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسم مساعدستاذ أ    عمرو محمد عالمة    ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسممدرس     أحمد حمدى عيانه       ـ   د/ 
 الطفطررب األ دكتوراه   ط/ ه ه محمد ص حى الزفزاف ررر 2

 :  الرسالة موضوع
 طفالالمركزة لألتقييم الدعم ال ذائى وارتباطة بنتائ  مرضى الحاالت الحرجة الذين تم قبولهم فى وحدة العناية 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفـــطـب األبقسم أستاذ    على محمد الشافعى      ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الــــطفـــطـب األبقسم  مساعد أستاذ    داليا منير الالهونى    ـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيطب بكلية ال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفـطـب األبقسم مدرس    نجوان يسرى صالح      ـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفـــطـب األبقسم مدرس    زين عبد اللطيف عمر    ـ   د/ 

 لطفراطررب األ دكتوراه ط/ رحاب  اسم محمد حسن بركات   ررر 3
 :  الرسالة موضوع

 دور قدرة الطرد من الجليكوبروتين السطحى )بى ( فى استجابة المرضى للعقارات المضادة للصرح 
 المشرفون : 

 ةــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الـــــــــــــــــــــــــــــــــطفـــطـب األأستاذ ورئيس قسم    فادى محمد الجندى         ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الــــطفـــطـب األبقسم  مساعد أستاذ    حسن سعيد عثمان بدر    د/  ـ  

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الــــطفـــطـب األبقسم  ذ مساعد أستا   سامح عبد هللا عبد النبى      ـ   د/ 
 ةــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  كلينيكيةالباثولوجيا اإل مساعد بقسمأستاذ   محمد أحمد حلوة                ـ   د/ 

 
 جراحة التجميل والحروق  دكتوراه  رأفت شع ان أحمد دياب    ط/ررر 4

 :  الرسالة موضوع
  الرتشاحة االمتصاص العالية فى عالج الجروح شديدة امقارنة بين استخدام جهاز الض ط السالب واستخدام ال يارات ذات قو 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةوالحــــــــــــــــــــــــــــروق بكلية الطب  جراحة التجميلبقسم أستاذ    محمد أحمد مجاهد      ـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةـــــــــروق بكلية الطب ـــــــــــــوالح جراحة التجميلبقسم مدرس   مدحت سامى على حسن           ـ   د/ 

 جامعة المنوفيةــــــروق بكلية الطب ـــــــــــــــــوالح جراحة التجميلبقسم  مدرس   أحمد ثروت نصار         ـ   د/  
 العامررة أمراض ال اطنة دكتوراه  ط/ محمد عادل رمضان معطى    ررر 5

 :  الرسالة موضوع
 دة قبل وبعد أخذ مضادات الفيروسات الجديالمزمن   Cالفيروسى ي االنسولين فى مرضى التهاب الكبد ةوممقاتأثير دراسة 
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 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعام الباطنةبقسم أستاذ   عبد هللا عبد العزيز بهنسى         ـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعام الباطنةساعد بقسم م أستاذ  أشرف غريب ضلع                    ـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعام الباطنةبقسم مدرس    أحمد عز العرب عبد العليم      ـ   د/ 
  ياجال اثولو  دكتوراه   ط/ هند أحمد عبده قاسم     ررر 6

 :  الرسالة موضوع
 فى تبرعم سرطان القولون والمستقيم : دراسة مناعية 2ورنكس  A2فوكس 

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةا بكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلباثولوجيبقسم ا أستاذ   مشيرة محمد عبد الواحد        ـ أ.د/ 
  المنوفية جامعةة الطب مساعد بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلي أستاذ   داليا رفعت الشراكى             ـ   د/ 

 المنوفية  جامعةمدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب   عبد النبى سعيد عبد النبى              د/   ـ 
 جراحة العين طب و  دكتوراه  سماعيل محمد رمضان       إط/ أحمد ررر 7

 :  الرسالة موضوع
 تشخيص وعالج متالزمــة دوان 

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العيبقسم  أستاذ   عبد الخالق ابراهيم السعدنى     ـ أ.د/ 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  نـــــــــــــــــــطب وجراحة العيبقسم  مساعد أستاذ   حاتم محمد مرعى           ـ   د/ 
 المنوفية  جامعةبكلية الطب  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العيبقسم مدرس    غادة زين العابدين رجب   ـ   د/ 
 كلينيكية     اإل  جياو ال اثول كتوراهد  ط/ سالى سعد مندور عيسوى     ررر 8

 :  الرسالة موضوع
 فى مرضى سرطان الدم النخاعى الزمن الذين يعالجون بعقار االماتينيب 451دراسة الحمض النووى الريبوزى المص ر 

 المشرفون : 
 ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب كلينيكية الباثولوجيا اإلبقسم أستاذ    خالد عبد المؤمن خليفة      ـ أ.د/ 
 ةـــــالمنوفي معهد الكبد جامعةبكلينيكية  الباثولوجيا اإلمساعد بقسم  أستاذ    أميمة محمود عباس    ـ   د/ 
 جامعةالقاهرة للسرطان معهدالقومىالنخاع بوزرع أمراض الدم  ستشارى ا          رأفت محمد عبد الفتاح    ـ   د/ 

والطب النووي بكلية طب  ورامالج األساعد بقسم عأستاذ م   سوزان أحمد الحسانين             د/  ـ 
 ةـــــــــــــــــــالمنوفي

 جامعة المنوفية  بكلية الطب ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلينيكيالباثولوجيا اإلبقسم درس م   أميرة محمد فؤاد شحاته         د/    ــ
 السمعيرررات  دكتوراه   ط/ نشوى محمد رفعت ع اسررر 10

 :  الرسالة موضوع
 االختبار الحرارى مقابل اختبار فيديو نبضات الرأس فى مرض المنيير

 المشرفون : 
 ة  ـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي طب والحنجرة بكلية ذنألف واناألالسمعيات بقسم  أستاذ   لعت          أ.د/ حسام سنى البهاء طـ 

 ة  ــــــــــــــــــــــالمنوفي والحنجرة بكلية طب ذنألف واناألالسمعيات بقسم مدرس   د/ أحمد محمود زين العابدين              ـ   
 الجراحة العامررة   دكتوراه  براهيم يوس  محمد    فاطمة ا /ررر ط11

 :  الرسالة موضوع
 الجراحة لسرطان تقاطع المرىء والمعدة  تقييم دور العالج الكيمائى قبل

 المشرفون : 
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 المنوفية جامعةبكلية الطب ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامبقسم أستاذ    القاصد          أحمد أ.د/ أحمد فرج ـ 
 المنوفية جامعةبكلية الطب ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامقسم بأستاذ    أ.د/ أيمن أحمد البتانونى         ـ 

 جامعة المنوفيــة بكلية الطب  والطب النووي ورام عالج األورئيس أستاذ               ي د/ ناصر محمد عبد البار ـ أ.
 جامعــــــــــة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامبقسم مدرس     د/ محمد حامد المليجى        ـ   
  ئ ار و طب الطر ماجستي  ط/ محمد عالء الدين الحمزاوى  ررر 12

 :  الرسالة موضوع
 صابات مرضى اإل يحاجة لنقل الدم الضخم فاكتشاف ال يتقييم معيار مستشفى ملك ويلز ف

 المشرفون : 
  المنوفية جامعةبكلية الطب ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام مساعد بقسمأستاذ     د/ محرم عبد السميع محمد    ـ
 المنوفية جامعةبكلية الطب ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامبقسم مدرس     د/ محمود سعيد عبد الحليم     ـ 
 ماجستير  جراحررة العظرررام  ط/ مصطفى عبد الرحمن الجروانى ررر 13

 :  الرسالة موضوع
 عالج الكسور ال ير مستقرة اسفل الكعبرة بواسطة الشريحة الذاتية ال لق متعددة الزوايا 

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  ـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظـبقسم أستاذ          أ.د/ بهاء الدين محمد السروى   ـ

 وفيةالمن جامعةبكلية الطب  ـامــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظـبقسم  ساعد أستاذ م   د/ محمد عبد هللا الصاوى     ـ   
 المنوفية جامعةبكلية الطب  ـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظـبقسم مدرس    سامة جمال أحمــــد            أد/ ـ   
 ماجستير  جراحررة العظرررام  ط/ فخر االسالم محمد أحمد عجيز   ررر 14

 :  الرسالة موضوع
 ور اسفل الكعبرة بواسطه شريحة عن طريق التدخل الجراحى المحدودتثبيت كس

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  ـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظـبقسم أستاذ    أ.د/ محمود محمد هدهود           

 المنوفية جامعةبكلية الطب  ـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظـبقسم مدرس              السيد أ.د/ عمرو صابر
 ماجستير  جراحررة العظرررام  ط/ معتصم عبده شحاته ابو السعود   ررر 15

 :  الرسالة موضوع
 مقابل استخدام حقن نخاع العظام  عالج كيس العظم الدموى باستخدام الرقعه العظمية

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  ـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظـبقسم أستاذ    شاهين           ي أ.د/ أحمد البدو ـ 

  المنوفية جامعةبكلية الطب  ـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعظـ جراحــةبقسم مدرس    د/ عمرو عبد المرضى قنديل   ـ   
 جراحررة العظرررام  ماجستير ط/ أحمد حسام الدين أحمد عبد الفتاح   ررر 16

 :  الرسالة موضوع
 مفتوح العلى عظمة القصبة ل الخلفى لعظمة القصبة بعد عمل شق عظمىيتقييم ارتفاع عظمة الرضفة والم

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  ــامـــــــــــــــــــــــــــــــــقسم  جراحــة العظبورئيس  أستاذ   أ.د/ السيد مرسى زكــى          ـ 

 ةــــــــــــــــــــجامعة المنوفية الطب بكليجراحــــــة العظــــــــــام  ساعد بقسم أستاذ م   د/ هشام فتحى غنيــم            ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــــــــة العظــــــبقسم مدرس                     بدوي  د/ عمــاد بدوى ـ   
 م ماجستير  جراحررة العظرررا  ط/ محمود حسن ابو غا ة  ررر 17

 :  الرسالة موضوع
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لفخذ امسمار  عظمة الفخذ كمتنبأ لنتيجة التثبيت بواسطة ي الكسور المفتتة ما بين مدور  يشعة المقطعية متعددة المقاطع فدور األ
 المتحرك

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب ــام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظبقسم أستاذ    أ.د/ هشام محمد الموافـى          ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم أستاذ    أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى      ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـام  ــــــــــــــــــــــــــــــــجراحـــة العظسم مساعد بق أستاذ  د/ أحمد فؤاد شمس الدين             ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحـــــة العظــبقسم مدرس   د/ بهاء زكريا محمــد                  ـ   
 جراحررة العظرررام  الدين محمود حجاج    ماجستير ط مصطفى جمالررر 18

 :  الرسالة موضوع
 بعد استبدال مفصل الركبة الصناعى الكامل وتأثيرة على مدى الحركة بعد الجراحة الرضفة تقدير ارتفاع 
 المشرفون : 

  جامعة المنوفيةبكلية الطب ام  ـــــــــــــــــــــــــــــجراحـــــة العظــقسم بأستاذ ورئيس     أ.د/ السيد مرسى زكى         ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظ ساعد بقسمأستاذ م    د/ محمد الصاوى حبيب     ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم مدرس    د/ هانى السيد عبد الجواد     ـ   
 ماجستير  جراحررة العظرررام   براهيم دبور إط/ محمد ابراهيم ررر 19

 :  الرسالة موضوع
 ردوس حول الكاحل لدى االطفالكتقيم عالج كسور عظام ال

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــورئيس قسم جراحــة العظــأستاذ     أ.د/ السيد مرسى زكى         ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظ ساعد بقسمأستاذ م   د/ هشام فتحى غنيم          ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم مدرس     د/ عماد بدوى بدوى          ـ   
 ماجستير  جراحررة العظرررام   ط/ محمد محمود عبد القادر    ررر 20

 :  الرسالة موضوع
 شطية الخامسة للقدم مقارنة بين العالج التحفظى والجراحى لكسور قاعدة العظمة الم

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــ    أ.د/ السيد مرسى زكى         ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظ ساعد بقسمأستاذ م   د/ هشام فتحى غنيم           ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم مدرس    د/ سامى عبد الحى صقر       ـ   
  مماجستير  جراحررة العظرررا  ط/ عبد هللا محمد محمد الشال     رررر 21

 :  الرسالة موضوع
 عالج الخلع االمامى المتكرر لمفصل الكتف بطريقة التارجية 

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــ   أ.د/ السيد مرسى زكى            ـ 

 فيةجامعة المنو بكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظ ساعد بقسمأستاذ م          يبراهيم الصعيدبد/ عادل ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم مدرس    د/ عمرو صابر السيد              ـ   

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم مدرس    د/ عمرو عبد المرضى قنديل        ـ
 ماجستير  جراحررة العظرررام    ناوى    ط/  اسم خل  حرررر 22

 :  الرسالة موضوع
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 كانيكى على وظيفة الركبة بعد عملية تركيب المفصل الصناعى للركبةتأثير المحور التشريحى والمي
 المشرفون : 

 المنوفية جامعةبكلية الطب ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــ   أ.د/ السيد مرسى زكى          ـ 
 فيةجامعة المنو بكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظ ساعد بقسمأستاذ م   د/ محمد عبد هللا الصاوى      ـ   
  جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم مدرس    د/ هانى السيد عبد الجواد          ـ   
 ماجستير  جراحررة العظرررام   لسيد على أحمد  ط/ أحمد اررر 23

 :  الرسالة موضوع
 للقدم  صالح االعوجاج المائل للداخل المتبقى من القدم المخلبية بواسطة القص العظمى المزدوج للعمود الداخلى والخارجىب

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةبكلية الطب ام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظــبقسم أستاذ    أ.د/ هشام محمد الموافى           ـ 

 المنوفية جامعةبكلية الطب ام  ــــــــــــــــــــــــــــــــجراحــة العظــ ساعد بقسمأستاذ م   براهيم الصعيدى    بد/ عادل ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظبقسم رس مد   د/ سامى عبد الهادى صقر         ـ   
 جراحة المسالك البولية  ماجستير  ط/ أحمد حمدى مصطفى على    ررر 24

 :  الرسالة موضوع
ريق تائ  عالج حصوات الكلى باستخدام منظار الكلى عن طمكانية تطبيق مخطط المعادلة القياسى لحصوات الكلى للتنبؤ بنب

 المستشفى الجامعة بالمنوفية  يالجلد ف
 المشرفون : 

 ةــــــالمنوفي جامعةالبوليـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  جراحة المسالكبقسم أستاذ    أ.د/ عبد العليم محمد الدرعى      ـ 
 المنوفية جامعةبكلية الطب  المسالك البولية مساعد بقسم جراحـــــة أستاذ   هللا          د/ محمد مرزوق عبد ـ   
 المنوفية جامعةبكلية الطب  المسالك البوليةبقسم جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس   الجابر سليم               د/ محمد عبدـ   
 جراحة المسالك البولية  ماجستير ذكرى  ط/ عماد عبد الهادى توفيق ابو ررر 25

 :  الرسالة موضوع
 استخدام المخدر الموضعى للجلد أثناء تفتيت الحصوات بجهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية 

 المشرفون : 
 المنوفية جامعةة بكلية الطب البوليـــــــــــــــــــــــــــــــ جراحة المسالكبقسم أستاذ    أ.د/ عبد العليم محمد الدرعى      ـ 

 المنوفية جامعةبكلية الطب  المسالك البولية مساعد بقسم جراحـــــة أستاذ   د/ محمد عبد المنعم الشاذلى        ـ   
 المنوفية ةجامعبكلية الطب  المسالك البوليةبقسم جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس    د/ عاطف عبد اللطيف بدوى       ـ   
 كلينيكية الفارماكولوجيا اإل  ماجستير  براهيم كشك     إية جابر أط/ ررر 26

 :  الرسالة موضوع
فى ميثيون –التأثير المضاد لفقدان الذاكره المحتمل للوسارتان وحدة أو مجتمعا بالدونيبيزيل على الخرف الوعائى المحدث ب ل 

 الجرذان 
 المشرفون : 

 ةــــالمنوفيبكلية طب  الفارماكولوجياساعد وقائم بعمل رئيس قسم أستاذ م              د/ مها محمد البطشـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي ساعد بقسمأستاذ م    د/ داليا رفعت الشراكى        ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفارماكولوجيبقسم مدرس         صفا رياض الفقى        /ـ د
 يمراض العصبية والطب النفساأل ماجستير   ط/ محمد السيد حلمى    ررر 27

 :  الرسالة موضوع
 ش الحركة فى مرضى ما بعد السكتة الدماغية االفقارية الحادةمثبطات امتصاص السيروتونين االنتقائية وانعا
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 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفياألمراض العصبية والنفسية بكلية طب أستاذ ورئيس قسم    أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى     ـ 

  ةــــــــــــالمنوفيجامعة ية والنفسية بكلية الطب األمراض العصبقسم بمدرس   د/ مصطفى صالح مليك                ـ   
 ةــــــــــــالمنوفيجامعة طب الاألمراض العصبية والنفسية بكلية قسم بمدرس    خالد حاتم عفيفى                 /ـ   د
 أمراض ال اطنة  العامررة ماجستير  محمد على نصر ابراهيم     /ررر ط28

 :  الرسالة موضوع
 ى ( كعالمة تشخيصية مبكرة لمرض االعتالل الكلوى السكرى فى مصل مرضى البول السكرى من النوع الثان  YKL-40تقييم )

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم أستاذ     أ.د/ محمد أحمد شعبان     ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنة ساعد بقسمأستاذ م        نيقر  محمد عبد الروؤف /ـ   د
 ةـــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيوية   ساعد بقسمأستاذ م  د/ رانيا محمد عزمى الشاذلى          ـ   
 أمراض ال اطنة  العامررة ماجستير  ط/ محمد عبده محروس على    ررر 29

 :  الرسالة موضوع
 رويـــة حاسمــــهانتيابية الهيموجلوبينيه الليلية : 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم أستاذ    عبد هللا شعيب        ي أ.د/ صبر ـ 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم مدرس     محمد أحمد عبد الحافظ            /ـ   د
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ة  ــــــــــــــــــــــــــالعامــ الباطنةبقسم مدرس    عالء عفت عبد الحميد             /ـ   د
 أمراض ال اطنة  العامررة ماجستير   ط/ محمد كمال سعررد  ررر 30

 :  الرسالة موضوع
 ى التليف والسكرى هل اعتالل االوعية الدقيقة السكرى عامل خطر لنزيف دوالى المرىء فى مرض

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم  ساعدأستاذ م    د/ أشرف غريب ضلع        ـ 
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الكيمياء الحيويةساعد بقسم أستاذ م    السيد صابر ابو النور      /ـ د
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم  مدرس    محمد حمدى بدر           /ـ د
 أمراض ال اطنة  العامررة ماجستير  ط/ فادى وجدى توفيق مرقة   ررر 31

  : الرسالة موضوع
كرى بالدم بهدف تقييم دوره كمؤشر مستقل لمرضى الفشل الكلوى النات  عن مرض الس YKL-40دراسة تأثير السمنة على نسبة 

 من النوع الثانى 
 المشرفون : 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم  مساعدأستاذ    د/ محمدعبد الرؤوف قرنى        ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم مدرس    محمد زكريا نوح                  /ـ د
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــكلينيكيالباثولوجيا اإلبقسم مدرس    ثريا أحمد عمـر                 /ـ د
 أمراض ال اطنة  العامررة ماجستير  ط/ محمد سعيد عبد هللا محمد  ررر 32

 :  الرسالة موضوع
مضادة تأثير مرض السكرى على استجابة المرض المصريين المصابين بعدوى االلتهاب الكبد الوبائى المزمن )سى ( لالدوية ال

 ة التأثير للفيروسات مباشر 
 المشرفون : 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم  مساعدأستاذ    د/ أشرف غريب ضلع            ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب العامــة   الباطنةبقسم مدرس   أحمد عز العرب عبد العليم               /د  ـ 
   القاهـــــــــــــــرةجامعة بكلية الطب أمراض الباطنة العامة  أستاذ ورئيس قسم   د/ سامح محمد سيف              أ. ـ

 أمراض ال اطنة  العامررة ماجستير  ط/ محمد رضا عبد المنعم ليلةررر 33
 :  الرسالة موضوع

 التداخل المناعــى الهيكلى 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامـ الباطنةبقسم أستاذ    عبد هللا شعيب           ي أ.د/ صبر ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامـ لباطنةابقسم مدرس   د/ عماد محمد الشبينى                ـ   
 العامررة  أمراض ال اطنة ماجستير   ط/ أحمد صالح درويش   ررر 34

 :  الرسالة موضوع
 تأثر الكلى فى التهاب االوعية الدموية الجهازية

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامـ الباطنةبقسم أستاذ    عبد هللا شعيب           ي أ.د/ صبر ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامـ الباطنةبقسم مدرس   د/ عماد محمد الشبينى                ـ   
 شعة التشخيصية ألا ماجستير  براهيم بندارى العطفى   إط/ صفاء ررر 35

 :  الرسالة موضوع
 شعة متعددة المقاطع فى تشخيص سرطان المعدةألدور ا

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم أستاذ     أ.د/ عادل محمد الوكيل    ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم  مدرس   د/ شيماء عبد الحميد حسنين     ـ   
 
 
 شعة التشخيصية ستير األماج  ط/ محمود فرحات السيد حماد    ررر 36

 :  الرسالة موضوع
 دور حقن الشريان الرحمى فى عالج افات الرحم المختلفة 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم أستاذ    أ.د/ محمد عبد العزيز معالى     ـ 

 ةـــــــــجامعة المنوفيالقومي معهد الكبد ب شعة التشخيصيةاألمساعد  أستاذ    شوقى الوراقى       محمد /ـ   د
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم  مدرس   د/ محمد كامل عبد المجيد        ـ   
 جامعة المنوفية بكلية الطب اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليد وأمراض النسبقسم مدرس            د/ هيثم ابو على حمزةـ   
 شعة التشخيصية ماجستير األ سراء عبد الظاهر زكى خليفة    إط/ ررر 37 

 :  الرسالة موضوع
 زنه بعد الوالدة قياس سمك طبقة النسي  الدهنى تحت الجلد فى بطن الجنين بالسونار كمؤشر لو 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم أستاذ     أ.د/ عادل محمد الوكيل      ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم مدرس    د/ شيماء عبد الحميد حسين      ـ   
 شعة التشخيصية ماجستير األ  ط/ ندا نبيل أحمد الع كاوى    ررر 38
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 :  الرسالة موضوع
 القيم المرجعية لتدفق القناة الوريدية فى الحمل الطبيعى 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطــــــــــــــــــب  خيصيةشعة التشاألمساعد بقسم أستاذ     د/ أشرف أنس زيتـــون        ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم مدرس    د/ شيماء عبد الحميد حسين      ـ 
 شعة التشخيصية األ ماجستير   ط/ أسماء السيد بيومى القشاشررر 39

 :  الرسالة موضوع
 تشخيص حاالت النزيف البولى  يشعة المقطعية متعددة  الكواشف فدور األ

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم أستاذ     أ.د/ عادل محمد الوكيل      ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم مدرس     د/ رحاب محمد حبيب     ـ  
 شعة التشخيصية ماجستير األ    سار  ابراهيم المسيدى /طررر 40

 :  الرسالة موضوع
 التصوير التشخيصى الالم الكتف فى مرضى ما بعد السكتة الدماغية 

 المشرفون : 
 ــــــــــةجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم  أستاذ         أ.د/ محمد رمضان الخولىـ 

 جامعة المنوفيةي والتأهيل بكلية الطب الطب الطبيعمساعد بقسم تاذأس   د/ عالء عبد العزيز لبيب          ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألسم بقمدرس     د/ وليد عبد الفتاح موسى ـ   
 شعة التشخيصية ماجستير األ ط/ سار  عبد الحميد محمد حسن    ررر 41

 :  الرسالة موضوع
 شعة متعددة المراحل والمقاطع فى تشخيص الكتل الكلوية التكيسية المركبةدور األ

 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم أستاذ     أ.د/ عادل محمد الوكيل       ـ
 ةــــــالمنوفيجامعة بكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم مدرس    د/ صفاء ابو القاسم سليمان     ـ 
 مراض الجلدية والتناسلية   األ ماجستير  ط/ خلود حمدى عبده االعصر  ررر42

 :  الرسالة موضوع
 % عن طريق الوخز الدقيق 3.5نضارة الوجه باستخدام البالزما ال نية بالصفائح الدموية وحض الهياليورونيك 

 المشرفون : 
 ة ـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجلدية والتناسلية سم األمراض بق أستاذ   أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب    ـ 
 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجلدية والتناسلية بقسم األمراض  أستاذ    أ.د/ محمد عبد الواحد جابر  ـ 
 تناسلية   مراض الجلدية والاأل ماجستير ط/ شيماء حسن عبد اللطي  الدالى    ررر 43

 :  الرسالة موضوع
 ية صدففى ال 2ـــــدى لجين االنجيوبيوتين دراسة تعدد النيكليوتايد االحا

 المشرفون : 
  ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم األمراض     أ.د/ محمد أحمد باشــا       ـ 

 جامعة المنوفيــة بكلية الطب ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيويبقسم مدرس        د/ شرين صبحى السيد        ـ   
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جامعة المنوفية بكلية الطب الجلدية والتناسلية بقسم األمراض مدرس   د/ وفاء أحمد شحاته                      ـ   
 مراض الجلدية والتناسلية األ ماجستير  طل ه  ط/ دعاء محمد عبد الوراث ررر 44

 :  الرسالة موضوع
 مستوى مصل جرانوليسين فى الدم كعالمة رئيسية دالة على نشاط داء الثعلبة 

 المشرفون : 
ة ـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم األمراض    أ.د/ عالء حسن مرعى             ـ 

 جامعة المنوفية بكلية الطب ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيويبقسم مدرس   د/ سالى محمد الحفناوى                ـ   
 مراض الجلدية والتناسلية   األر ماجستي  ط/ الزهراء عادل أحمد حسنين  ررر 45

 :  الرسالة موضوع
 راض الجلدية فى كبار السن ماأل

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم األمراض    أ.د/ محمد عبد الواحد جابر      ـ 
 طفال   طب األ ماجستير   ط/ وفاء نجاح عطيررة     ررر 46

 :  الرسالة موضوع
 ال المصابين بالمتالزمة النفروزيهفى االطف 6تحور جين انترلوكين 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم أستاذ     أ.د/ غادة محمد المشد         ـ 
 زهركلية العلوم جامعة األبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــء الحيويالكيميابقسم أستاذ    أ.د/ عصام شوقى عبد الهادى  ـ 

 فيةجامعة المنو بكلية الطب  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم مدرس    د/ محمد سعيد الميكاوى        ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم مدرس    د/ نجوان يسرى صالح        ـ   
 
 
 طفال   طب األ ماجستير  ط/ سار  خيرت على مصطفى   ررر 47

 :  الرسالة موضوع
 يبوبروتين اى فى االطفال الناجين من االورام الخبيثة االشكال المتعددة لجين ابول

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم أستاذ     أ.د/ سهام محمد رجب        ـ 
 جامعة المنوفية بكلية الطب ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمياء الحيويبقسم أستاذ     أ.د/ ايمان عبد الفتاح بدر      ـ 

 جامعة المنوفيةية الطب بكل ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم مدرس    د/ وفاء مصطفى ابو الفتوح        ـ   
 جامعة المنوفية بكلية الطب ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعة التشخيصياألبقسم مدرس    د/ صفاء ابو القاسم محمد سليمان   ـ   
 طفال   طب األ ماجستير ط/ فاطمة جاد محمد عبد الرحيم   ررر 48

 :  الرسالة موضوع
 طفال فى اال ر نيكروزيز الفا فى المصل بوصفة أداه للتبؤ بشدة االلتهاب الرئوى المكتسب من المجتمع وعواقبهمل تيوماادراسة ع

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األقسم أستاذ ورئيس    أ.د/ فادى محمد الجندى         ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم مدرس    محمد سعيد المكاوى        د/ـ   
 ةــة المنوفيجامعـــبكلية الطب كلينيكية  الباثولوجيا اإل ساعد بقسمأستاذ م   د/ محمد أحمد حلــــوة          ـ   
 طفال   طب األ  ماجستير  ط/ رانيا السيد زكى امان     ررر 49
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 :  الرسالة موضوع
الذين  تأثير غطاء الرأس فى الوقاية من نقص مستوى الكالسيوم بالدم النات  من العالج الضوئى فى االطفال حديثى الوالدة

 يعانون من الصفراء
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األقسم ستاذ ورئيس أ   أ.د/ فادى محمد الجندى         ـ 
  جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم  أستاذ    أ.د/ مها عاطف توفيق     ـ 
 طفال   طب األ ماجستير ط/ أسماء عبد المنعم محمود زيدان  ررر 50

 :  الرسالة موضوع
ة ضيق هرمون الثيروكسين الحر والهرمون المحفز لل دة الدرقية فى االطفال حديثى الوالدة ناقصى النمو المصابون بمتالزم

 التنفس
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األقسم أستاذ ورئيس    أ.د/ فادى محمد الجندى         ـ 
  جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم  أستاذ    أ.د/ مها عاطف توفيق     ـ 
  طفالماجستير طب األ ى ابو غدير   اء مصطفى علط/ دعررر 51

 :  الرسالة موضوع
 معدل انتشار التبول الالرادى فى أطفال المدارس االبتدائى فى اسيوط

 المشرفون : 
  جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم  أستاذ    غادة محمد المشــد      /ـ أ.د
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفــطـــــــــب األبقسم مدرس    د/ زين عبد اللطيف عمر      ـ   
 
 
 ماجستير طب وجراحة العين   ط/ سار  أحمد محمد صالح    ررر 52
 :  الرسالة ضوعمو 

 الت يرات فى سمك المشيمية والطول المحورى مع ت يرات ض ط العين بعد استئصال دروب العين 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  نـــــــــــــــــــطب وجراحة العيمساعد بقسم أستاذ     حاتم محمد جاد مرعى       /ـ د
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العيبقسم  مدرس   د/ عادل جالل زكى              ـ 
 طب وجراحة العين  ماجستير  حمود السيد عبد الخالق  ط/ مررر 53

 :  الرسالة موضوع
 مل ممر جراحى اسفل الصلبة دور الموجات الفوق صوتية البيوميكرسكوبية فى تقييم العين بعد جراحة قطع التربيق وع

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  نـــــــــــــــــــطب وجراحة العيمساعد بقسم أستاذ     حاتم محمد جاد مرعى       /ـ د
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العيبقسم  مدرس    د/ أسماء محمد ابراهيم        ـ 
 الجراحة العامررة    ماجستير محمد سامح السيد شعت    ط/ علىررر 54

 :  الرسالة موضوع
 الطرق الحديثة فى الوقاية والعالج من الجلطة باالورده العميقة فى مرضى السرطان

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالجراحة العا ساعد بقسمأستاذ م    نهاد عبده زيد          /ـ د
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 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسممدرس    محمود سعيد عبد الحليم         /ـ د
 الجراحة العامررة    ستيرماج  ط/ أحمد صبرى سعداوى  غيض  ررر 55

 :  الرسالة موضوع
 تقييم تأثير العالج باالوزون الموضعى فى عالج قرح القدم السكرى 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفية بكلية الطب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسمأستاذ     أ.د/ أيمن أحمد البتانونى     ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسم مدرس   د/ يحيى محمد الخطيب         ـ   
 جامعة المنوفية كزة بكلية الطب المر  ر والعنايةـــــــــــــــــــــــــــالتخديبقسم مدرس    د/ صادق عبد المسيح صادق ـ   
 الجراحة العامررة    عبد الحليم الغزالى    ماجستير ط/ طاهر محمدررر 56

 :  الرسالة موضوع
 ت طية وتر اخيل المكشوف

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةوالحروق بكلية الطب  ورئيس قسم جراحة التجميلأستاذ    أ.د/ طارق فؤاد كشك          ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسم  ساعدأستاذ م   محرم عبد السميع محمد        د/ ـ   
 جامعة المنوفيةوالحـــــــــــــــــــــــروق بكلية الطب  جراحة التجميلبقسم مدرس    د/ أحمد عبد العزيز تعلب          ـ   
 الجراحة العامررة  ماجستير  أحمد عبد اللطي         دط/ محمررر 57

 :  الرسالة موضوع
 ر الوعائى ذدفة فى القدم السكرى على حسب الجعادة التروية المهب 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامبقسم أستاذ    حسنــى            محمد أ.د/ أحمد ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العامبقسم مدرس       عبد الحليم أ.د/ محمود سعيدـ 
 الجراحة العامررة  ماجستير  ط/ أحمد سمير أحمد فرج     ررر 58

 :  الرسالة موضوع
لى من تقييم دور الشريحة المنعكسة للنصف الداخلى من العضلة النعلية فى اعادة اصالح قصور االنسجة الم طية للثلث السف

 الساق
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةوالحروق بكلية الطب  ورئيس قسم جراحة التجميلأستاذ    أ.د/ طارق فؤاد كشك          ـ 
  جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسم  ساعدأستاذ م   برى الجمال              د/ أحمد صـ   
 جامعة المنوفيةوالحـــــــــــــــــــــــروق بكلية الطب  جراحة التجميلبقسم مدرس    د/ أحمد عبد العزيز تعلب          ـ   
 الجراحة العامررة  ماجستير بد المجيد حمز  خطاب  ط/ أحمد عررر 59

 :  الرسالة موضوع
 تقييم ربط الناسور الشرجى بين العضلتين العاصرتين الشرج فى عالج الناسور الشرجى البسيط 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسمأستاذ     أ.د/ ألفت عيسى السباعى     ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسم  ساعدأستاذ م   د/محمد صبرى عمار                ـ   
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجراحة العام بقسم مدرس   د/ محمود سعيد عبد الحليم     ـ   
 ن  والحنجر  ذن واأل جراحة األ ماجستير اهيم زكى الحايس      بر إط/ محمد ررر 60

 :  الرسالة موضوع
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 دمقارنة بين االبر الصينيه وطريقة االبلى فى عالج دوار الوضعيه االنتيابى الحمي
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــذن والحنجنف واألاألبقسم أستاذ    أ.د/ الحسينى الحسينى شريف    ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  رةـــــــذن والحنجنف واألاألورئيس قسم أستاذ    أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى    ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  رةـــــــــــــــــــــــــــذن والحنجنف واألاألبقسم مدرس               طارق عبد الرحمن عبد الحافظد/ ـ   
 ن  والحنجر  ذن واأل جراحة األ ماجستير  ط/ مرو  خيرت على مصطفى   ررر 61

 :  الرسالة موضوع
 لصداع النصفى نفية فى حاالت اب األنف والجيو األ تائ تقييم ن

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  رةـــــــذن والحنجنف واألاألورئيس قسم أستاذ    أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى    ـ 

 لمنوفيةجامعة ابكلية الطب  رةـــــــــــــــــــــــــــذن والحنجنف واألاألبقسم مدرس               طارق عبد الرحمن عبد الحافظد/ ـ   
 جامعة المنوفية والنفسية بكلية الطــــــــــــب راض العصبيةماألبقسم مدرس   د/ خالد حاتم عفيفى                      ـ   
 التخاطب  ماجستير ط/ ريهام زينهم مصطفى ابو حلو     ررر 62

 :  الرسالة موضوع
 تقييم نتائ  الل ة والكالم  -زرعه :هل تؤثر درجة ومدة فقدان السمع على اختيار الجانب المراد 

 المشرفون : 
 جامعة عين شمس بكلية الطب  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ التخاط    محمد على سعد بركة    /ـ أ.د

 جامعة القاهرة بكلية الطب ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ التخاط   أ.د/ حسام محمد الدسوقى        ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطبية  العسكري األكاديميةب واألذن األنفبقسم أستاذ    أ.د/ أحمد حسن محمود خشبة      ـ 

 ةـــــــــــالمنوفيبكلية طب  رةـــــــــــــــذن والحنجنف واألاألبقسم مدرس التخاطب    يمان عزت عبد الواحد          بد/ ـ   
 مراض الصدرية والتدرن األ يرماجست  ط/ مرو  دمرداش خضر    ررر 63
 :  الرسالة وعموض

 دور المنظار الليفى الضوئى الشعبى فى مرضى الحاالت الحرجة فى عناية الصدر المركزة 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةوالتدرن بكلية الطب  ةــــــــــــــــــــمراض الصدرياألبقسم أستاذ    أ.د/ عمرو عبد المنعم درويش         ـ 
 ةـــــــــــجامعة المنوفي والتدرن بكلية الطبمراض الصدرية األساعد أستاذ م          رنا حلمى الهلباوى      /ـ   د
 جامعة المنوفيةوالتدرن بكلية الطب  ةـــــــــــــــمراض الصدرياألبقسم مدرس   د/ أحمد عبدالرحمن االسدودى               ـ   
 ولوجيا ال اث ماجستير الء محمد ناصر حامد  ح ح    آط/ ررر 64

 :  الرسالة موضوع
 ( فى سرطان البروستاتاPTENوال )  ERG)قياس التعبير المناعى الهستوكيميائى لبروتين ال ) 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفية يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطبأستاذ ورئيس قسم الباثولوج    أ.د/ هيام عبد السميع عياد    ـ 

 جامعة المنوفية ا بكلية الطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالباثولوجــ ساعد بقسمأستاذ م   د/ محمد ابراهيم شعبان        ـ   
  جامعة المنوفيةـــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب ــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجــبقسمة  مدرس   د/ مروة محمد داود               ـ   
 جنة  التشريح واألر ماجستي  ط/ فاطمة فوزى السيد ندا  ررر 65

 :  الرسالة موضوع
   ةتجريبيا فى ذكور الفئران البيضاء البال تأثير البالزما ال نية بالصفائح الدموية على القرحة المعدية المستحثة

 المشرفون : 
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 ة ــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــجنأستاذ ورئيس قسم التشريح واأل   أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادى    ـ 
 ـــــــــةجامعة المنوفيــ بكلية الطب ةـــــــــــــــــــــجنالتشريح واأل ساعد بقسمأستاذ م   أ.د/ عبير السيد الميهـــى             ـ 

 ةــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنالتشريح واألبقسم مدرس    د/ نهى محيى عيسى             ـ   
 جنة  التشريح واألر س فتحى على على سليمان   ماجستييناإط/ رررر 66

 :  الرسالة موضوع
 يةوكيميائ الزيتون : دراسة هستولوجيةت تأثير االشعاع الكهروم ناطيسى على جلد الفئران والدور المحتمل للدهان الموضعى لزي

 مناعية    وهستوكيميائية
 المشرفون : 

 عة المنوفيــة جامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــجنالتشريح واأل ساعد بقسمأستاذ م   د/ هناء زكريا نوح              ـ 
 جامعة المنوفيــة بكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــجنالتشريح واأل ساعد بقسمأستاذ م    د/ وائل بدر الخولى            ـ 
 ةــــجامعة المنوفيكلية الطب ب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنالتشريح واألبقسم مدرس    مروة عبد الصمد ال الم           /ـ د
 الطبية والمناعية الميكروبيولوجيا ماجستير  ط/ ساندى صالح الصاوى رررر 67

 :  الرسالة موضوع
 تحديد السيدروفور كعامل ممرض لميكروب االنتيروبكتر فى عدوى المستشفيات والمجتمعاعات

 المشرفون : 
 ةجامعة المنوفيالطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  ميكروبيولوجياالبقسم أستاذ     أ.د/ أحمد بكر محمود        ـ 

 جامعة المنوفية الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  الميكروبيولوجيابقسم مدرس    د/ ايمان حسنى محمد سالم       ـ   
 
 سر     األ طب ماجستير  ط/ ايمان طلعت عوض فايد ررر 68

 :  الرسالة موضوع
 محافظة الدقهلية –معرفة واتجاهات وممارسة االمهات تجاه رعاية ما بعد الوالدة فى وحدة صحة االسرة بالمنيل 

 المشرفون : 
 ة ـــــجامعة المنوفيوالتوليد بكلية الطب أمراض النساء ساعد بقسم أستاذ م   أسامة على ابراهيم الكيالنى       /ـ د
 جامعة المنوفية بكلية الطب  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسطـــب األبقسم مدرس   د/ صفا حمدى القلش                    ـ 
 وعية الدموية    مراض القلب واأل أ ماجستير  ط/ محمد محسن عبد الفتاح أحمد   ررر 69

 :  لةالرسا موضوع
 معامل الض ط االلتوائى الكلى للبطين االيسر فى مرضى تضخم عضلة القلب االنسدادى هلى هو قياس خاطىء

 المشرفون : 
 ة المنوفية ــــــــجامع الدموية بكلية الطب وعيةألالقلب وا أستاذ ورئيس قسم    أ.د/ هالة محفوظ بدران        ـ 
 ة ـــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفي الدموية بكلية الطبوعية ألالقلب واساعد أستاذ م    أ.د/ نجالء فهيم أحمـد          ـ 
 وعية الدموية مراض القلب واأل أ ماجستير  ط/ هيثم محمد عمر االحول  ررر 70

 :  الرسالة موضوع
 استخدامبء البطين االيمن لعضلة القلب تقييم وظيفة االذين االيمن فى مرضى االحتشاء االولى للجزء السفلى مع وبدون احتشا

 تقنية تتبع الرقاط ثنائى االبعاد للموجات الصوتية للقلب
 المشرفون : 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفي الدموية بكلية الطب وعيةألالقلب وابقسم أستاذ     أ.د/ محمد فهمى النعمانى    .

 ة ــــجامعة المنوفي الدموية بكلية الطب وعيةألالقلب وا مساعد بقسمأستاذ     د/ نجالء فهيم أحمد      .
 وعية الدمويةمراض القلب واأل أ ماجستير ط/ مصطفى ممتاز عليمى محمود    ررر 71
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 :  الرسالة موضوع
 هيسر أو عدمألسمك الدهون الفوق قلبيه فى مرضى ارتفاع ض ط الدم سواء وجود تضخم بالبطين ا

 فون : المشر 
 ة ــــجامعة المنوفي بكلية الطب الدمويةوعية ألالقلب وا ساعد بقسمأستاذ م    د/ محمود على سليمان     .
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيالدموية بكلية الطب  وعيةألالقلب وا بقسممدرس      د/ نيفين ابراهيم سامى    .

 التوليد وأمراض النساء  ماجستير   خاوى   ط/ ه ه طلعت محمد الر ررر 72
 :  الرسالة موضوع

نجاب إلاالوكسيتوسين مقابل هرمون ال دة التناسلية المشيمية البشرية لتحريض االباضة فى النساء الالتى تعانى من تأخر ا
 ويخضعن لتنشيط التبويض

 المشرفون : 
 ةــــة المنوفيـــــــــــــجامع بكلية الطـــــــــــــــــــــب النساء أمراضو التوليد بقسم أستاذ     أ.د/ سعيدعبد العاطى صالح    .
 ةـــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب النساء  أمراضالتوليد و  بقسممدرس      هيثم ابو على حمزة         /د  .

 ناية المركز  عير التخدير والط/ محمد أحمد عبد الكريم الجناينى        ماجستررر 73
 :  الرسالة موضوع

 التنظيم الحرارى : االعتبارات الفسيولوجية واالكلينيكية أثناء التخدير الكلى والتخدير النصفى
 المشرفون : 

 ةــوفية المنــــــــجامعالمركزة بكلية الطب التخــــــدير والعنــــــــاية  بقسمأستاذ      أ.د/ أشرف محمد مصطفى   .

 ة ـة المنوفيــجامعالمركزة بكلية الطب ــدير والعنايةخالت مساعد بقسمأستاذ    أيمن أحمد راضـى           /د  .
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيالطب  المركزة بكلية التخــــــدير والعنــــــــايةبقسم درس م     حبيب ببراهيم د/ رباب .  
 ناية المركز  عماجستير التخدير وال بد الرحيم الفقى  ط/ محمود عبد هللا عررر 74

 :  الرسالة موضوع
 دور الموجات فوق الصوتية فى عالج الحاالت الحرجة

 المشرفون : 
 ة ـة المنوفيــجامعالمركزة بكلية الطب ــدير والعنايةخالت بقسم مساعدأستاذ   د/ نجوى محمد عبد ال نى ضحا     .
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيالمركزة بكلية الطب  التخــــــدير والعنــــــــايةبقسم درس م     لرحمن سلطان     وسام الدين عبد ا /د .

 ماجستير طب الحاالت الحرجررررررررررة   ط/ أحمد عبد الرءوف أحمد زهره ررر 75
 :  الرسالة موضوع

 التقدم الحديث فى تخفيف االلم فى مرضى الرعاية المركزة 
 مشرفون : ال
 ةـة المنوفيــجامعالمركزة بكلية الطب ــدير والعنايةخالتمساعد بقسم أستاذ    د/ أسامة عبد هللا الشرقاوى   .
 ةــــــجامعة المنوفيالمركزة بكلية الطب  التخــــــدير والعنــــــــايةبقسم درس م    صبرى ابراهيم عبد هللا  /د .

 الطفيليرررررررات    ماجستير   زى  ط/ أسماء رمضان فتحى حجاررر 76
 :  الرسالة موضوع

 االستجابة المناعية والخلوية فى النساء المصابات بطفيل التريكوموناس فاجينالز 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  اتــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم الطفيلي    وفاء محمد القرش       /دأ..

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــجامع بكلية الطب الطفيليات مساعد بقسمأستاذ      د/ اسماعيل محمود محرم    .

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ليـــــــــات يالطفبقسم مدرس    د/ أمانى ابراهيم عمار           .
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ليـــــــــات يالطفبقسم مدرس      د/ أمانى فوزى عطيــة        .
 ماجستير  طب المناطق الحار  وصحتها   فى محمد السيد النمر ط/ مصطررر 77

 :  الرسالة موضوع
 دية الكلويةمة الكبدراسة العالقة بين المت يرات بجين البطانة الوعائية المكون النزيم اكسيد النيتريك وحدوث النوع الثانى للمتالز 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــجامع ألمراض المتوطنة بكلية الطببقسم اأستاذ      أ.د/ حسام ابراهيم محمد      .
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الكيمياء الحيوية  مساعد بقسمأستاذ    طايـــــل         ببراهيم صفــــــــاء  /د  .
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب مدرس      د/ نجالء سعيد العبد   .

 ماجستير  طب المناطق الحار  وصحتها   ط/ محمد سعد حسن شحاته   ررر 78
 :  الرسالة موضوع

ر المصحوب بالحؤول المعوى مقارنة دور المنظار فى االشتباه بوجود االلتهاب المعدى الضمورى المصحوب وغي
 بالهستوباثولوجيا 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــجامع بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطبأستاذ      أ.د/ حسام ابراهيم محمد      .

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيوطنة بكلية الطب بقسم األمراض المتمدرس      ايمن أحمد صقر            /د  .

 جامعة المنوفية يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب الباثولوجبقسم مدرس     د/ أسماء شمس الدين محمد               .
 

 7812/12/8/2017الموضوع رقم 

 لكل من : مد سنة استثنائي الموافقة على ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
المقرررر مرراد  الجراحررة العامررة و تمكن مررن دخررول امتحرران يررحتررى  الجراحــة العامــةدبلـوم  إيهرراب عزمرري عبررد الحميررد حسررن /ـــــــ ط1

 .2011 أبريليد دور والمق 2017في امتحانات دور أكتوبر اإلختياري 
ـــ ط2  فرري يرردالنسرراء والتولحتررى تررتمكن مررن دخررول امتحرران مرراد   التوليــد وأمــراض النســاءدبلــوم سرروزان أحمررد علرري الشررامي  /ـــــ

 .2011دور أبريل   والمقيد 2017امتحانات دور أكتوبر 
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  دور واحد فقط االستثناء  عليالموافقـة 
 7912/12/8/2017رقم  الموضوع

.د/ نائررب الرروارد  مررن أااللتماسررات  الموافقررة علررى ـــ بشـأن عرررض خطرراب السرريد/ مرردير عررام الدراسررات العليررا وال حرروث  الجامعررة
 إليقاف القيد  أثر رجعي لكل من : رئيس الجامعة للدراسات العليا وال حوث

 ألوعية الدمويةماجستير أمراض القلب وا ـــــ محمد ببراهيم علي عبد الحميد1
 ماجستير الجراحة العامة  الحميدــــ هشام محمد عبد 2

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة ... ويرفع للجامعة
 0128/12/8/2017الموضوع رقم 

 2016كتوبر أالجزء الثاني لدور تأجيل امتحان الدكتوراه  الموافقة على ـ بشأن جراحة العظامعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم 
شترك اإلشراف الموالمتواجد خارج ال الد في  عثة  2012المقيد دور أكتوبر رامي مصطفي حجازي  /لطبيبل 2017وابريل 
  ألمانيا .
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة ... ويرفع للجامعة
 1812/12/8/2017الموضوع رقم 
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كتوراه الرد مرنح درجرةو لفردية والجماعيرة الموافقة على اعتماد التقارير ا ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . هشام كامل حسن عبد القادر /بيبللط ال اثولوجيا اإلكلينيكيةفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2128/12/8/2017الموضوع رقم 

كتوراه الرد مرنح درجرةوالجماعيرة و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . دعاء نبوي عبد المنص  محمود /ةبيبللط المركز  في التخدير والعناية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3128/12/8/2017الموضوع رقم 

دكتوراه الر مرنح درجرةجماعيرة و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية وال ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 إيناس ص حي زهران . /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

 4812/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم ةمنح درجو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.75ر44 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير هاني حامد أحمد سعد /بيبللط طب األطفالفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5128/12/8/2017الموضوع رقم 

ماجستير ال منح درجةة و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعي ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.81ر89 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير هند جابر طلحه مصطفي /ةبيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6128/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو دية والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير الفر  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.80ر08 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد مصطفي محمد دبدب /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7128/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو لتقارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد ا ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.72ر44 ونسبة مئوية جيد//  عام بتقدير وفاء شوقي عبد الفتاح الس ع /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 8812/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو موافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ال ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر33 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير وفاء محمد أمين شع ان /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 8912/12/8/2017الموضوع رقم 
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنوث مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال ح
 %.67ر55 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير الحسين على محمد فاخر /بيبللط في التخدير والعناية المركز 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 0129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنلية للدراسات العليا وال حوث مذكر  أ.د/ وكيل الك
 %.65ر96 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير عمار عبد الشافي حسن قنصوه /بيبللط التخدير والعناية المركز في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر61 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مرو  عبد المنعم محمود /ةبيبللط في التخدير والعناية المركز 

  :ـرارـالقــ

 فع للجامعةالموافقة .. وير 
 2129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.68ر20 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير عبد الفتاح محمد حامد حلمي /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـقــال

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.78ر11 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير ه ه كمال عبد الخالق /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.62ر52 ونسبة مئوية مقبول عام بتقدير عدلهاني محمد شاكر ال /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر75 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد السيد محمد عمار  /يببللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.69ر28 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير أحمد شع ان أحمد محمد /بيبللط اض ال اطنة العامةفي أمر 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7129/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم درجةمنح و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.70ر39 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أحمد مجدي عيسي الدسوقي /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2981/12/8/2017الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.72ر22 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير سار  إبراهيم محمد عطية /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 2991/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو افقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية المو  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر80 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مي كمال عبد المجيد  اة /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 0130/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنعليا وال حوث مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ال
 %.68ر55 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير أية على عبد هللا الحنفي /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1130/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث  /مذكر  أ.د
 %.68ر17 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمود صابر جابر عزجوله /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2301/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.72ر43 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير ايالف أبو زيد حمود  البنا /بيبللط في ال اثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعةالموافقة .
 3130/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .%69ر64 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير أحمد يحيي عبد المنعم عبد هللا /بيبللط طب وجراحة العينفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4130/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.76ر47 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير انجي السيد محمود السيد /بيبللط في طب وجراحة العين

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5130/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر91 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير لح عدلي عبد هللاريمون صا /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6130/12/8/2017الموضوع رقم 
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  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.70ر65 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير أحمد حسن عدلي عبد هللا /بيبللط واألوعية الدموية الماجستير في أمراض القلب

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7130/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم ح درجةمنو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.81ر42 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير أسامة رمضان قنديل /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 0813/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو قارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد الت ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.71ر85 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير وليد خيري حامد السيد /بيبللط جراحة األذن واألن  والحنجر في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 0913/12/8/2017الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  بشأنـ مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.82ر19 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير مرفت محمد عبد الجيد خليل /بيبللط في جراحة األذن واألن  والحنجر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1013/12/8/2017الموضوع رقم 

جستير الما منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنالكلية للدراسات العليا وال حوث مذكر  أ.د/ وكيل 
 .%70ر23 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد عبد الرحمن إبراهيم الديب /بيبللط في جراحة األذن واألن  والحنجر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1131/12/8/2017ع رقم الموضو

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 ئويــةمونســبة جيررد//  عــام بتقــدير محمررد فتحرري عبررد الحكرريم عبررد المررنعم الفرارجرري /بيــبللط فرري جراحررة األذن واألنرر  والحنجررر 

 .%69ر2
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2131/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.71ر36 مئوية ونسبةجيد//  عام بتقدير على جمال على حيدره /بيبللط العامةجراحة الفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3131/12/8/2017الموضوع رقم 

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.70ر80 ونسبة مئويةجيد//  عام تقديرب محمد كمال محمد دسوقي  سام /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4131/12/8/2017الموضوع رقم 
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.67ر34 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير ين حسين حسننور الد /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5131/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.69ر48 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد فوزي حسيني سحالي /بيبطلل في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6131/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.74ر89 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير كريم محمد صالح الدين الخطيب /بيبللط لجراحة العامةفي ا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7131/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم نح درجةمو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.69ر05 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد محمد أحمد رزق  /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1813/12/8/2017الموضوع رقم 

ماجستير ال منح درجةوالجماعية و  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.82ر17 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير  سمة شكري حامد إبراهيم /بيبةللط في طب األسر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1913/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو تقارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد ال ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.65ر56 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد عبد الفتاح محمد داود /بيبللط في طب األسر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 0132/12/8/2017الموضوع رقم 

  منح درجةو ة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافق ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 ئويـةمونسـبة جيرد//  عـام بتقـدير هشرام محمرد عبرد اللطير  أبرو قرور  /بيـبللط الماجستير في األمراض العصبية والطب النفسي

 %.70ر48
 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2113/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنة للدراسات العليا وال حوث مذكر  أ.د/ وكيل الكلي
 %.76ر53 ونسبة مئويةجدا  جيد عام بتقدير أحمد على كمال هجرس /بيبللط في األمراض العصبية والطب النفسي

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2132/12/8/2017الموضوع رقم 
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر98 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد عبد الحليم الطنطاوي بدير /بيبللط في األمراض العصبية والطب النفسي

  :ـرارـالقــ

 ة .. ويرفع للجامعةالموافق
 3132/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.74ر78 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد حلمي محمد داود  /بيبللط في جراحة العظام

  :رارــالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4132/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.75ر02 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير محمود محمد طه حلو   /بيبللط في جراحة العظام

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5132/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.78ر11 ونسبة مئويةجيد جدا  عام ربتقدي نجالء سامي عبد الهادي حماد  /بيبةللط في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6132/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.79ر7 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير  صام سعيد صالحمحمد ع /بيبللط في طب الحاالت الحرجة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7132/12/8/2017الموضوع رقم 

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.68ر48 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير هانم ع اس متولي الشتيحي  /بيبةللط يصيةالماجستير في األشعة التشخ

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2813/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.72ر61 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير  محمد فوزي طنطاوي  /بيبللط طب الطوارئ في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2913/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم درجةمنح و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.67ر64 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير  بدير هارون عبد هللا فايد /بيبللط في طب المناطق الحار  وصحتها

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3013/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو تقارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد ال ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.87ر17 ونسبة مئويةممتاز  عام بتقدير الزهراء أحمد محمود فرج شري   /بيبةللط في الفسيولوجيا

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1133/12/8/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو لموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ا ـ بشأنمذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.75ر3 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير سمية جالل محمد جعفر  /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2133/12/8/2017الموضوع رقم 

 احررة العررينجر الموافقررة علررى مررنح دبلرروم الدراسررات العليررا فرري طررب و ـــ بشــأن اسررات العليررا وال حرروث مررذكر  أ.د/ وكيررل الكليررة للدر 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد صفي الدين صبري على /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 4133/12/8/2017الموضوع رقم 

 /بيـبللطلعظرام اجراحرة الموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري ــ بشـأن كر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حروث مذ
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد محمد عبد الفتاح حسن

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 5133/12/8/2017ع رقم الموضو

 سراءد وأمرراض النالتوليرالموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري ــ بشـأن مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) نجوان حسن عبد العزيز جالل /ةبيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 6133/12/8/2017الموضوع رقم 

  التدرن اض الصدرية و الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في األمر ـ بشأن مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .ة للدراسات العليا بالكلية ( من الالئحة الداخلي8وذلك طبقا لنص المادة ) إيمان أحمد عبد الفتاح متولى /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 7133/12/8/2017الموضوع رقم 

رو  مر /ةبيبـللط سرر األالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في طرب ـ بشأن مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية ( من 8وذلك طبقا لنص المادة ) حسني رجب شعلة

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 8133/12/8/2017الموضوع رقم 

 نيكيرةلوجيرا اإلكليال اثو الموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري ــ بشـأن مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسرات العليرا وال حروث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) طيأمير  أنور عبد المع /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 3913/12/8/2017الموضوع رقم 

 عيرةالقلرب واألو  الموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري أمرراضــ بشـأن مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) شري  ربيع مرسي فايد /بيبللط الدموية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 0134/12/8/2017الموضوع رقم 



   13/8/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الثانية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

46 

 
 

عيرة القلرب واألو  سرات العليرا فري أمرراضالموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراــ بشـأن مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .لية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالك8وذلك طبقا لنص المادة ) محمد جمعه عبد السالم حواش /بيبللط الدموية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1134/12/8/2017الموضوع رقم 

امرة ال اطنرة الع الموافقرة علرى مرنح دبلروم الدراسرات العليرا فري أمرراضــ بشـأن  حروث مذكر  أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليرا وال
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) منال مختار عبد الوهاب الحنفي /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر ال أحمرد  موضوعات المعروضة بجردول األعمرال اليروم فرأعلن السريد األسرتاذ الردكتور/وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمرد على جمال الدين

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  عصام عبد الونيس بحيرىأ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 
 
 

 
 
 

 

 
 


