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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1029/1010" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة 

 21/4/1010الموافق األحد المنعقدة يوم و

وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم  9102/9191عقد مجلس الكلية "الجلسة الثامنة" للعام الجامعي 
 عميد الكلية ورئيس المجلس بحضور كل من: .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 09/4/9191األحد الموافق 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب      ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث     ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود

 يل الكلية لشئـــــــــــــــــــــــون البيئـــــــــــــــــــــــــــةوك   ـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم

 ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ    مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/
  اض الباطنة العامـــــــةرئيس قسم أمر     عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس   أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 

 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ      ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا    ـ أ.د/ إيمان عطية التونسي

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

 قسم الطفيليــــات            رئيس    نادية صالح محمد النحاسـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 رئيس قسم الجراحة العامة     مود سلطانـ أ.د/ حاتم مح
 ـة األشعة التشخيصيــــرئيس قسم    ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي محمد

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة      ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب    ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 

 قائم بعمل رئيس قسم طب وجراحة العين    / هدى محمد كامل السبكيـ أ.د
 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 
  رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن     أحمد عامر عبد الوهاب  ـ أ.د/

  رئيس قسم الهستولوجيا    ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة    / غادة علي حسن إبراهيم ـ أ.د

  رئيس قسم الفسيولوجيا     ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف
 رئيس قسم طب األطفـــــــــــال    ـ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي    ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

   رئيس قسم جراحة العظــــــام    محمود عبيد ـ أ.د/ أيمن محمد
 قسم األمراض المتوطنةرئيس    ـ أ.د/ أيمن محمد عبد الغني اللحلح 

 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ـ أ.د/ رشا على مصطفي القباني 
 قائم بعمل رئيس قسم طب األســـرة     ـ   د/ أمل أحمد سالمة

  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر    رسوم سليمان د/ رفيق فكري ب ـ 
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 قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ   د/ مها محمد على البطش 
  أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة    ـ أ.د/فاطمة النبوية عبد الهادي

 شرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة أستاذ بقسم الطب ال     ـ أ.د/ نيرة فهمي جرجس
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة    ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب

  أستاذ بقسم الفسيولوجيا    ـ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق 
   أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    ـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر
  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية     ـ أ.د/ إيناس سعيد سيد أحمد
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة         ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح بدر 

 أستاذ بقسم الباطنة العامـــة   عالء الدين عبد السالم داود أ.د/ ـ 
 األستاذ بقسم األمراض المتوطنة    ـ أ.د/ حسام إبراهيم محمد علي

 أستاذ بقسم األمراض الصدرية     لوحش ـ أ.د/ رباب عبد الرازق ا
    أستاذ بقسم جراحة المخ واالعصاب   ـ أ.د/ حسام عبد الحكيم النعماني 

 أستاذ بقسم طب وجراحة العين     حاتم محمد جاد يوسف ـ أ.د/
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي    ـ أ.د/ أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمام

  أستاذ بقسم الطفيليــــات    نسي محمود حربةأ.د/ ناــ 
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية    ـ أ.د/ فاطمة أحمد الصيرفي 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي
 أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيويـــة    ـ أ.د/ أشرف عبد الرؤوف داود

 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة     ندا  ـ د/ حسين أحمد
 التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم     ـ  د/ صبري إبراهيم السيد أحمد

 

 وتم دعوة كل من :* 
  الجودة بالكلية( وحدة الحيوية )مدير بقسم الكيمياء المساعد األستاذ ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي 

 9+5لمساعد بقسم الهستولوجيا     تكامليا األستاذ   ـ د/ هالة محمد الحرون
 المساعد بقسم طب األسرة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي األستاذ   ـ د/ نجوي نشأت حجازى

  والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيةاألستاذ بقسم جراحة العظام  ــ أ.د/ محمد الصاوي حبيب
 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
   ئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــةر أ.د/والء فريد عبد العزيز موسي ـ   رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيدمد سامي قنديلمحمد أح ـ أ.د/

 والروماتيزم والتأهيــل رئيس قسم الطب الطبيعي ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان  ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
 أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر      أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة      ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
  أستاذ بقسم الباثولوجيا   أ.د/ منى عبد الحليم قنديلـــ     أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ السيد مرسي زكي

   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز ـ أ.د/ خالد موسى أبو العنينأستاذ بقسم األشعة التشخيصية ـ  أ.د/ حازم حسن عيد حسن
 طفال    أستاذ بقسم طب األ ـ أ.د/ غادة محمد المشد   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح

  أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق        ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 
 لجراحة العامــة   أستاذ بقسم ا ـ أ.د/ محمود عبد اللطيف بهرام أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية  ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى 

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة ـ أ.د/ عزة جابر عنتر فرج   أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ غادة حسن الصيفي
     قلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم أمراض الـــ أ.د/ أحمد محمد عبد العزيز عمارة    أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية ـ أ.د/ عزة زغلول لبيب 

    أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة ـ أ.د/ سعيد إبراهيم المالح  أستاذ متفرغ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ سامي الحسيني عطية
    بقسم أمراض الباطنة العامةأستاذ مساعد   ـ أ.د/ ياسين صالح ياسين  أستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا ـ أ.د/ أسماء جابر عبده

 أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية  عبد هللا حنفي عبد العزيز  ـ د/ ـةاألشعة التشخيصيــــمدرس بقسم  ـ  د/ طارق فوزي عبد الصمدـ
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ر " بسم هللا الرحمن الرحيم " عميد الكلية ورئيس المجلس بذك محمود عبد العزيز متولي قورةواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء 
قبل إدارة الكلية والمستشفي لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحاالت  اذهاإلجراءات االحترازية والتي تم اتخـــ مناقشة ا

 .التى تم اتخاذها    وقائية واإلجراءات ال ىال وتمريض ومرضبالفيروس من عم لإلصابة هاتإيجابيالتي ثبت 
 للتعاون مع الجميع لمجابهة المرض والحفاظ على سالمة الطاقم الطبي  دةعمست وبيان أن إدارة األزمة

 وكذلك توفير وسائل الحماية والوقاية لجميع العاملين.
 اإللكترونية للطلبة وطلبة الدراسات العليا .عملية على الشبكة  سو من محاضرات ودر  ما تم انجازهومناقشة 

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

 أوال : المصادقات :
  040/8/4/1010الموضوع رقم 

 الموافق األحد والمنعقدة يوم 9102/9191 يللعام الجامع" السابعةالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
.. وكذلك محضر اجتماع مجلس الكلية . 537/7/3/9191حتى  489/7/3/9191 والمتضمنة القرارات من  8/3/9191

 والمتضمنة القرارات من  05/3/9191والمنعقدة يوم األحد الموافق  9102/9191"الجلسة الطارئة" للعام الجامعي 
 . 532/7/3/9191حتى  538/7/3/9191

 :القــــرار 

 الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  029/7/3/1010الموضوع رقم  بعد تصويب قرار ةالمصادق
بالمشاركة في التدريس أقسام )طب األطفال ـــ األمراض الباطنة العامة ـــ نشاء درجة الدبلوم المهني في التغذية العالجية إعلى 

 القــــرارليكون  على أن يكون قسم الصحة العامة وطب المجتمع هو القسم المانح للدرجة  ووي(عالج األورام والطب الن

 الموافقة .. ويرفع للجامعة يؤجل لمزيد من الدراسة بدال من

  204/8/4/1010الموضوع رقم 

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

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

بالكلية إلى برلين بألمانيا لحضور  األستاذ المساعد بقسم عالج األورام والطب النوويـــ د/ الشيماء محمود الحنفي 9
حيث يوجد لها على نفقة الجامعة  9191مايو  2حتى  7ن في الفترة ممؤتمر الجمعية األوروبية لطب األورام لسرطان الثدي 

 بحث مقبول بالمؤتمر .
والمرشحة لبعثة بالكلية  األمراض الجلدية والتناسليةبقسم  المدرس المساعدـــ ط/ نهلة عبد العاطي سليمان جمل 0

إلشراف المشترك وذلك خال شهر إبريل إلى جامعة برمنجهام بإنجلترا وذلك لتنفيذ بعثة ااإلشراف المشترك )نيوتن ـــ مشرفة( 
 أو من تاريخ السفر . 9191

 األستاذ المتفرغ محمد عبد المنعم شعيبمشترك بين أ.د/  الموافقة على فتح قناة علمية* 
 ننهلة عبد العاطي سليمابقسم األمراض الجلدية والتناسلية بالكلية والمشرف الرئيسي على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطبيبة/  

المشرف األجنبي أ.د/ والمرشحة لبعثة اإلشراف المشترك )برنامج نيوتن ــ مشرفة( وبين  المدرس المساعد بالقسم والكلية جمل
 إستشاري األمراض الجلدية بمستشفيات جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة . أجوستن مارتن كالفيجو

المدرس المساعد بقسم  أسماء عبد الكريم قناويلطبيبة/ الخاصة با تعديل عنوان رسالة الدكتوراه الموافقة على*
ضافةأمراض القلب واألوعية الدموية بالكلية وعضو بعثة اإلشراف المشترك بإنجلترا   محمد خانجيد/ وهو تعديل غير جوهري وا 
 مدرس أمراض القلب بجامعة كوين ماري بإنجلترا كمشرف خارجي على رسالة .
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 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  041/8/4/1010الموضوع رقم 

 األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191للعام الجامعي " القيم وأخالقيات البحث العلميلجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 05/3/9191الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  304/8/4/1010الموضوع رقم 

 الموافق األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191للعام الجامعي قات الثقافية" العاللجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
5/4/9191 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  404/8/4/1010الموضوع رقم 

 5/4/9191الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  2910/9191للعام الجامعي  المكتبات"لجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 القــــرار

 المجلس علماأحيط 
 

 ثالثا: موضوعات شئون التعليم والطالب :
  004/8/4/1010الموضوع رقم 

ـــ بشأن الموافقة على تشكيل لجان الممتحنين للفرقة الثالثة والرابعة والسادسة   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 
 العامة وطب المجتمع ـــ الجراحة العامة . ألقسام: الميكروبيولوجيا ـــ الصحة 9102/9191للعام الجامعي 

 القــــرار

 الموافقة
  604/8/4/1010الموضوع رقم 

 . 05/3/9191إستراتيجية التعليم عن بعد ــــ ومناقشة سير الدراسة من تاريخ 
 القــــرار

س كورونا العالمية وما ترتب عليها التأكيد على استمرار تفعيل إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم في مواجهة أزمة تفشي فيرو 
من خالل المنصات االليكترونية المختلفة مع  (E-Learningمن تعليق الدراسة مع التوسع في استخدام التعليم االليكتروني )

 متابعة ذلك باستمرار .

  704/8/4/1010الموضوع رقم 

 . 0291/0202لجراحة الترم األول الطب وا ساعتماد نتيجة الفرقة الخامسة للبرنامج التكاملي بكالوريو 
  04  الناجحينـــ عدد الطالب   91  ـــ عدد الطالب المتقدمين

 %71   النسبة المئوية ـــ   6  الراسبينـــ عدد الطالب 
 القــــرار

 الموافقة
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: رابعا:
  804/8/4/1010الموضوع رقم 

األشعة  بقسم المعيدةإسراء عبد الظاهر زكي خليفة / ةالطبيبالموافقة على تعيين ن ـــ بشأ مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالتشخيصية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  904/8/4/1010الموضوع رقم 

الجراحة  بقسم المدرس المساعدأحمد سعيد محمد الكيالني / الطبيبالموافقة على تعيين ــــ بشأن  ون هيئة التدريسمذكرة شئ
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة بالكلية 
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 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  000/8/4/1010الموضوع رقم 

األشعة  بقسم المدرس المساعدماجد عبد الفتاح على الجزار / الطبيبالموافقة على تعيين ــــ بشأن  شئون هيئة التدريس مذكرة
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالتشخيصية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  020/8/4/0110الموضوع رقم 

الباطنة العامة  بقسم المدرس المساعدنها محمد جمال دويدار / ةالطبيبالموافقة على تعيين ــــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  010/8/4/1001الموضوع رقم 

طب  بقسم المدرس المساعدأحمد إسماعيل محمد رمضان / الطبيبالموافقة على تعيين ــــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوجراحة العين بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  000/8/4/1010الموضوع رقم 

 بقسم المدرس المساعددينا محمد عبد الخالق عالم / ةالطبيبالموافقة على تعيين ــــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالباثولوجيا بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  030/8/4/1010الموضوع رقم 

لشغل التشريح واألجنة بالكلية بقسم المدرس  منار على السيد فريد /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية . أستاذ مساعدوظيفة 

 القــــرار

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

  040/8/4/1010قم الموضوع ر

جراحة المسالك البولية بقسم المدرس بدوي  عاطف عبد اللطيف /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة  لجراحة المسالك البولية . أستاذ مساعدلشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار

 قة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعةالمواف
  000/8/4/1010الموضوع رقم 

األمراض المتوطنة بقسم المدرس  سمية عبد المحسن شهاب الدين /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية . أستاذ مساعدلشغل وظيفة بالكلية 

 رارالقــــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  600/8/4/1010الموضوع رقم 

التوليد وأمراض بقسم المدرس  عبد الحسيب صالح عبد الحسيب /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .بذات القسم وا أستاذ مساعدلشغل وظيفة النساء بالكلية 

 القــــرار
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 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  700/8/4/1010الموضوع رقم 

عامة الباطنة البقسم األستاذ المساعد  أحمد محمد محمد زهران /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .أمراض الكلي أستاذ لشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  800/8/4/1010الموضوع رقم 

التخدير بالكلية بقسم األستاذ المساعد  ل عمارأماني سعيد إسماعي /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .أستاذ لشغل وظيفة 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  900/8/4/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا  بقسم المدرس المساعدهديل محمد عبد الغفار / ةالطبيبن الموافقة على تعييــــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرساإلكلينيكية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  600/8/4/1010الموضوع رقم 

األستاذ متفرغ بقسم المسالك إبراهيم محروس إبراهيم سليمان د/ أ. ي تجديد أعارهالنظر فـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 93/6/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  سادسلمدة عام البولية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  620/8/4/1010الموضوع رقم 

الصحة العامة وطب بقسم  المساعداألستاذ حنان محمد حتوت د/  النظر في تجديد أعارهن ـــ بشأ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 00/5/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  تاسعلمدة عام  المجتمع

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  610/8/4/1010الموضوع رقم 

لمدة  القلب والصدربقسم  المساعداألستاذ باسم على حافظ رجب د/  النظر في تجديد أعارهبشأن  ـــ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/5/9191اعتبارا من  بدولة الكويتللعمل بدون مرتب  ثانيعام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  360/8/4/1010الموضوع رقم 

للقلب  وافقة على منح أجازة لمدة عام للعمل بالداخل بمركز أسوانالمـــ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم طب األطفال
 األستاذ المساعد بالقسم . سالم السيد محمود درازمؤسسة أ.د/ مجدي يعقوب للقلب استشاري قلب أطفال بدون مرتب للدكتور/ 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  460/8/4/1010الموضوع رقم 

والكلية األستاذ المساعد بالقسم  د/ هالة سعيد الربعيالموافقة على تعيين ـــ بشأن  سم الباثولوجياعرض خطاب أ.د/ رئيس ق
 . بذات القسم والكليةأستاذ لشغل وظيفة 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  600/8/4/1010الموضوع رقم 
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الباثولوجيا بقسم  المساعداألستاذ رشا إبراهيم نور الدين د/  في تجديد أعارهالنظر ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/4/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  ثالثلمدة عام  اإلكلينيكية بالكلية

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  660/8/4/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسم  المدرسإيمان محمد متولي زاهر د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  سمذكرة شئون هيئة التدري
 . 02/5/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  تاسعلمدة عام  بالكلية

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  760/8/4/1010الموضوع رقم 

 القلب والصدر بالكليةبقسم  المدرسمحمد جودة عبد اللطيف د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  ئة التدريسمذكرة شئون هي
 . 04/5/9191بدولة الكويت اعتبارا من للعمل بدون مرتب  ثانيلمدة عام 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 
 
 
 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :خامسا 
  860/8/4/1010الموضوع رقم 

الحميد  عالء عفت عبد/د المقدم من االعتذارقبول   الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
عن عدم السفر لحضور المؤتمر الدولي ألمراض النزف الهيموفيليا إلى  بالكلية الباطنة العامةبقسم  األستاذ المساعد حسن

الجامعة وذلك إللغاء المؤتمر بسبب تفشي فيروس  ةعلى نفق 9191 يونيو 07حتى  04في الفترة  من يا بكوااللمبور بماليز 
  كورونا .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

   906/8/4/1010الموضوع رقم 

إسالم محمد سامي مليجي الخاصة د/  ةاإلجاز الموافقة على تغيير  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 . 9/6/0202بالكلية من مرافقة زوجها بإنجلترا إلى مهمة علمية شخصية لمدة عام اعتبارا من  المدرس بقسم الباثولوجيا

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

   700/8/4/1010الموضوع رقم 

المدرس ة على تعديل ميعاد سفر د/ شيماء عبد الحميد حسنين الموافق ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 02حتى  05في الفترة من  لألشعةبقسم األشعة التشخيصية بالكلية إلى فيينا بالنمسا لحضور المؤتمر السنوي للجمعية األوروبية 

وتم تأجيل المؤتمر وذلك على نفقة الجامعة حيث يوجد بحث مقبول بالمؤتمر  9191مارس  05حتى  00بدال من  9191يوليو 
 للظروف الخاصة بانتشار فيروس كورونا علما بأنه كان قد صدر قرار أ.د/ رئيس الجامعة بالموافقة على السفر من قبل .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

   720/8/4/1010الموضوع رقم 
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أي الكلية في إمكانية تفعيل مقترحات التعاون الجامعي مع جامعة إبداء ر  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
اإلستشراق األوزباكستية والجامعات المصرية .... وأوصت لجنة العالقات الثقافية بأن مقترحات التعاون ال تخص كلية الطب 

 حيث المطلب منح لمدرسي اللغة العربية .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
   710/8/4/1010قم الموضوع ر

ن إبداء رأي الكلية في مذكرات التفاهم التي وقعها أ.د/ وزير التعليم العالي ـ بشأمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 خالل زيارته للواليات المتحدة األمريكية .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

   730/8/4/1010الموضوع رقم 

 الموافقة على حضور كل من : ـ بشأند/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.
 أخصائي مكتبات ثالث أ/ محمود إبراهيم األعصر ـــ0  أخصائي مكتبات ثاني  ـ أ/هند محمد الجاكي 9 

أكتوبر  99حتى  91في الفترة من  المؤتمر العلمي الثالث و العشرين للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
جنية( قيمة اشتراك الفرد ... تشجيعا لهما على حضور  411على نفقة الجامعة وتكاليف حضور هذا المؤتمر ) 9191

 المؤتمرات واللقاءات العلمية الجادة المثمرة لتطوير العمل بالمكتبات الجامعية .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : لمية سادسا: موضوعات البحوث الع
   8/4/1010/ 740الموضوع رقم 

المدرس بقسم  الموافقة على ترشيح د/ داليا فتحي محمد العجمي ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 للحصول علي مكافأة النشر العلمي بالمجالت العلمية العالمية .الفسيولوجيا 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

   8/4/1010/ 070لموضوع رقم ا

مراجعة البروتوكوالت المقدمة من السادة األطباء المتقدمين للتسجيل  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
( 5) ( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت اللجنة بتعديل06تمت الموافقة على )بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقيم 

 بروتوكول ماجستير.
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
   8/4/1010/ 076الموضوع رقم 

 الموافقة على تسجيل أبحاث أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم   م
 0 مدرس الهستولوجيا السيد عبده الغزولد/ داليا  0
 9 مدرس الهستولوجيا د/ نجوى سعد محمود غنيم 9
 3 مدرس طب األسرة د/ صفا حمدي القلشي السيد 3
 3 مدرس األشعة التشخيصية د/ إيمان رجب عبده سليمه 4
 9 مدرس الباطنة العامة  د/ إيناس صبحي زهران 5
 3 مدرس الفارماكولوجيا د/ أماني توفيق محمد الفخراني 6
 0 مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم د/ دينا سالم فتوح 7
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 5 أستاذ األنف واألذن والحنجرة  أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب 8
 9 مدرس األنف واألذن والحنجرة  د/ أشرف على الدمرداش 2

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
   8/4/1010/ 077الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسم  الموافقة على ترشيح د/ مروة محمد داود ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كرة مذ
 للحصول علي مكافأة النشر العلمي بالمجالت العلمية العالمية .الباثولوجيا 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

   8/4/1010/ 078الموضوع رقم 

الموافقة على تسجيل األبحاث العلمية الخاصة بطالب الدراسات العليا  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  أ.د/مذكرة 
 لدرجتي )الماجستير ـــ الدكتوراه( على النحو التالي :

 موافقة مجلس القسم الدرجة التخصص االســـــم   م
 93/9/9191 يرماجست األمراض الباطنة العامة منار موسي راشدط/  0
 9/9/9191 ماجستير طب األطفال إيمان سامي إسماعيل الجنديط/  9
 0/3/9191 ماجستير طب األطفال ط/هبه مليجي محمد شريف 3
 0/3/9191 دكتوراه الميكروبيولوجيا ط/ رضوي حسين عبد الستار سالم 4
 0/3/9191 ماجستير طب األطفال ط/ سالي سعد محمود الضبع 5
 0/3/9191 ماجستير طب األطفال محمد عبد السالم العزاوي ط/ أحمد 6
 0/3/9191 ماجستير األشعة التشخيصية ط/ أميرة صالح أحمد عبيد 7
 0/3/9191 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية ط/ عمرو السيد عبد الفتاح يحي 8
 0/3/9191 اجستيرم أمراض القلب واألوعية الدموية ط/إيهاب محمود عبد المجيد عليوه 2

 0/3/9191 ماجستير األشعة التشخيصية ط/ إسراء على عبد المحفوظ زهره 01
 0/3/9191 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ط/ سهر السعودي إبراهيم حمص 00
 0/3/9191 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن ط/ محمد السيد فؤاد عمار 09
 0/3/9191 دكتوراه احة التجميل والحروقجر  ط/محمد ثروت أحمد نصار 03

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :
  970/8/4/1010الموضوع رقم 

/ وسام عبد المنعم الطبيبقبول االعتذار المقدم من على  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 نظرا لظروف خاصة . 9191دور إبريل أمراض النساء والتوليد عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه اوي القمح
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  080/8/4/1010الموضوع رقم 

تخصصات وماجستير  دبلوم( 30لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .
 القــــرار

 الموافقة على مد فترة الدراسة لهم لمدة عام آخر وهم:  ... ويرفع للجامعة
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 العامة  دبلوم الجراحة   الباسط محمد عبد الدايم دمحمد عبـ ط/ 0
  ماجستير التوليد وأمراض النساء    إلهام أحمد أمين رمضانـ ط/ 9
  ماجستير التوليد وأمراض النساء   عجورمنة هللا صالح رشدي ـ ط/ 3
  ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمد أحمد محمد حسانينـ ط/ 4
  ماجستير التوليد وأمراض النساء   ريهام نور الدين محمد محمدـ ط/ 5
  دبلوم التوليد وأمراض النساء   شريف نصر عمارة السعدنيـ ط/ 6
 دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها   أحمد سيد أحمد عبد الرحمنـ ط/ 7
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية    ريهام محمد شبل حبطرشـ ط/ 8
  ماجستير التوليد وأمراض النساء   سامية محمد بسطويسي غنيمـ ط/ 2

 ماجستير الجراحة العامة   عمر أحمد موسي مبروكـ ط/ 01
 ولوجيا اإلكلينيكيةماجستير الباث   أنسام سامي محمد يوسف شريفـ ط/ 00
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    هند إبراهيم زكي شاهينـ ط/ 09
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   رشا السيد محمد السباعيـ ط/ 03
 العامة  دبلوم الجراحة  أحمد محمود عبد العزيز الشقنقيريـ ط/ 04
 ماجستير األشعة التشخيصية   حنان ظريف زكي درويشـ ط/ 05
 ماجستير طب األطفال   أحمد سعيد محمود هويديـ ط/ 06
 ماجستير طب األطفال    أحمد سعيد محمد النشارـ ط/ 07
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   هاجر سعيد موسى نصارـ ط/ 08
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    احالم ربيع حسين محمدـ ط/ 02
 ماجستير طب األطفال   ر عمرعائشة نادي عبد القادـ ط/ 91
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   طاهر محمد أحمد النجارـ ط/ 90
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمود محمد عبد القوي عبد الدايمـ ط/ 99
 ماجستير طب وجراحة العين    داليا محمد يوسفـ ط/ 93
 طفالماجستير طب األ    محمود محمد كامل أحمدـ ط/ 94
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أيمن عثمان عبد المنعم حافظـ ط/ 95
 ماجستير جراحة العظام   محمد سمير فتحي السبكيـ ط/ 96
 ماجستير جراحة العظام   محمد عبد الرحمن محمد عمارةـ ط/ 97
 ماجستير جراحة العظام   محمد سعيد محمد أحمد شحاتةـ ط/ 98
 دبلوم طب وجراحة العين   ادلي عبد المحسنمحمد عـ ط/ 92
 ماجستير طب وجراحة العين   هشام محمد محمود عبد الهاديـ ط/ 31
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمود حامد محمد حجاحـ ط/ 30

  280/8/4/1010الموضوع رقم 

( درجة دبلوم وماجستير ودكتوراه 09لعدد )على إيقاف القيد الموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار

  لهم على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة الموافقة على إيقاف القيد

 لظروف خاصة  0/01/9102لمدة عام من   دكتوراه الجراحة العامة  عالء عبد المنعم مصطفي نصرــ ط/ 0
 لظروف خاصة  0/4/9102لمدة عام من   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  د غازي أحمدشيماء أحمــ ط/ 9
 لظروف خاصة  0/4/9191لمدة عام من   دكتوراه جراحة المسالك البولية مصطفي محمود عبد السميعــ ط/ 3
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 لظروف خاصة  0/4/9191لمدة عام من   دكتوراه التوليد وأمراض النساء أحمد محمد فتحي الفيشاويــ ط/ 4
 بأثر رجعي  0/01/9108لمدة عام من  ماجستير األمراض العصبية والنفسية  محمد السيد حلميــ ط/ 5
 رعاية طفل  0/01/9102لمدة عام من   ماجستير تخاطب   مها أبواليزيد الكمشيشىــ ط/ 6
 لظروف خاصة  0/01/9105من  ينلمدة عام ماجستير األشعة التشخيصية   أميرة صالح أحمد عبيدــ ط/ 7
 رعاية طفل  0/4/9191لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء   ليلى عمار علي البدريــ ط/ 8
 لظروف خاصة  0/4/9108لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء   مروة محمود حسن عمرــ ط/ 2

 لظروف خاصة  0/4/9105م من واعأ  3لمدة سالك البولية ماجستير جراحة الم عبد السالم عبد هللا عبد السالمــ ط/ 01
 بأثر رجعي  0/4/9103عام من  لمدة ماجستير جراحة المسالك البولية  محمد جمال محمد هاشم ــ ط/ 00
 بأثر رجعي  0/4/9107من  ينعام لمدة  العينجراحة دبلوم طب و  عبد الحليم عبد هللا  عبد هللاــ ط/ 09
 
 

  180/8/4/1010الموضوع رقم 

ودكتوراه  ( درجة ماجستير03لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .تخصصات مختلفة

 القــــرار

 على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة إلغاء القيد لهمالموافقة على 
 لظروف خاصة  إلكلينيكيةماجستير الباثولوجيا ا   ـ ط/ نورا موسي سالمة0
 لم تتقدم لدخول االمتحان الجزء الثاني   دكتوراه  التخدير أميمة محمد فخر الدين الديبـ ط/ 9
 لم يتقدم لدخول االمتحان   دبلوم الجراحة العامة  مصطفي عبد المجيدـ ط/ 3
 لم تتقدم لدخول االمتحان   دبلوم طب األطفال  عبير سعيد الصاوي سالمـ ط/ 4
 لم تتقدم لدخول االمتحان  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية شيماء صالح محمد حسينـ ط/ 5
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ريمون نصيف أنسيـ ط/ 6
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم أمراض الباطنة العامة  محمد أحمد شميسـ ط/ 7
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم أمراض الباطنة العامة   مينا مكين توفيقـ ط/ 8
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم أمراض الباطنة العامة  مصطفي أمين البهنساويـ ط/ 2

 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم أمراض الباطنة العامة شيريهان شبل عبد الشافيـ ط/ 01
 لم تتقدم لدخول االمتحان   المتوطنة دبلوم األمراض  سالي سامي جمال تركيـ ط/ 00
 لم يتقدم لدخول االمتحان   دبلوم األمراض المتوطنة أسامة محسن أحمد الجزارـ ط/ 09
 لم تتقدم لدخول االمتحان   ماجستير طب األسرة ريم محمد سعد نور الدينـ ط/ 03

  083/8/4/1010الموضوع رقم 

 ودكتوراه ( درجة ماجستير6لعدد )الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف  ـ بشأنلبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وا
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم   فاطمة عادل حسن فودة ـ ط/9
 كلية بالبقسم التخدير والعناية المركزة  أستاذ مساعد          أشرف مجدي أسكندر/ د بإضافة

  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم   أميرة فتحي فهيم الخولي ـ ط/0
ى موافقة مجلس قسم بناءا علستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية أ برفع اسم أ.د/ خالد أحمد يس

 . 92/3/9191التخدير بتاريخ 
  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم إيمان عبد الرازق السيد أبو حجازي ـ ط/3



   90/4/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثامنة" سةالجل"مجلس الكلية  محضر اجتماع

 

12 

 
 

بناءا على موافقة مجلس أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية     برفع اسم أ.د/ خالد أحمد يس
 . 92/3/9191ير بتاريخ قسم التخد

  408/8/4/1010الموضوع رقم 

درجة ماجستير جراحة المسالك البولية إلغاء نقل قيد الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
تمام إجراءات نقل وذلك لعدم إ / أحمد محمد السيد أحمد حسانطبيبللجزء الثاني من جامعة المنوفية إلي جامعة عين شمس 

 القيد .
 القــــرار

   .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 

  070/8/4/1010الموضوع رقم 

( رسالة 93لعدد )الموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 القــــرار

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا لى تشكيلالموافقة ع
 التوليد وأمراض النساءماجستير    تامر يوسف نصر عطية ـ ط/9

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ     طارق محمد سيدـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم ورئيس أستاذ    محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــلطب جبكلية ا اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ    عبد الرحمن مصطفي عنبرـ أ.د/ 

 التوليد وأمراض النساءماجستير    أحمد على االمبابي ـ ط/0
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ    سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم مساعد بأستاذ     رجب محمد داودد/   ـ 
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالنس التوليد وأمراضقسم مساعد بأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ    عصمت حمد أبو زيدـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 التوليد وأمراض النساءماجستير    مروة محمود حسن عمر ـ ط/3
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ    أيمن عبد القادر شبانةـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ     السيد اللقوة حامدـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ    سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم بأستاذ   مصطفي زين العابدين محمدـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال  مصطفي سعودي نبوي غنيم ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    أحمد الحاويمحمود د/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    أكرم الشافعي الصادقد/   ـ 
 ماجستير طب األطفال  إيمان شوقي محمد العطار ـ ط/5
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  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة امعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     فهيمه محمد حسانـ أ.د/ 
 المنوفيــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج كبد القوميبمعهد ال طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     نرمين العدويـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 
 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    هاجر سعيد موسي نصار ـ ط/6

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ورئيس أستاذ    إيمان عطية التونسيد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ     روحية حسن العدلد/ .ـ أ
 عين شمــــــــــــــــــــــــــــــــسامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ قسم     ـــوزيمنال فــــــــــــــــــــــــد/ .ـ أ
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  علياء إبراهيم أحمد أبو عليوة ـ ط/7

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيةقسم  ورئيسأستاذ    مبروك محمود غنيمد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا الطبيةقسم بأستاذ     عزة زغلول لبيبد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيةقسم مساعد بأستاذ    أسماء محمد البرلسي/ د  ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهـــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيةقسم بأستاذ     أحمد عمر شفيقد/ .ـ أ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   أسماء كمال محمد عامر ـ ط/8

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيةقسم ورئيس أستاذ    مبروك محمود غنيمد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا الطبيةقسم بأستاذ     عزة زغلول لبيبد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــــية الطب جبكل الميكروبيولوجيا الطبيةقسم مساعد بأستاذ     إيمان حسني سالمد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيةقسم بأستاذ     أحمد عمر شفيقد/ .ـ أ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 جراحة المسالك البوليةماجستير    محمد جمال محمد هاشم ـ ط/1

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    فاطمة أحمد الصرفيد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    م الشاذليمحمد عبد المنعد/ .ـ أ
 طنطــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمد أبو العينين غلوشد/ .ـ أ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   علياء إبراهيم أحمد محسب ـ ط/92
  اللجنة :

 منوفيـــــــــةالامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    شوقي محمود الفرارجيد/ .ـ أ
 المنوفيــــــــةامعة ـــــبكلية الطب ج ةـــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ .ـ أ
 بنهــــــــــــــــــــــــــا امعةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/ .ـ أ

 ماجستير التشريح واألجنة  إيناس فتحي على على سليمان ـ ط/99
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  اللجنة :
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التشريح واألجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    أحمد سعيد ذو الفقارد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التشريح واألجنـــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ     وائل بدر الخوليد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ريح واألجنةالتشقسم بأستاذ    منال السيد إبراهيم الصوافد/ .ـ أ

 دكتوراه الباثولوجيا  منى عبد الحميد محمد قورة ـ ط/90
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيقسم بأستاذ    منى عبد الحليم قنديلد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــاالباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    نانسي يوسف أسعدد/ .ـ أ
 بنهــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ   تغريد عبد السميع عبد العزيزد/ .ـ أ

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أيمن عثمان عبد المنعم ـ ط/93
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     أحمد محمد عمارةد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     وليد عبده إبراهيمد/ .ـ أ
 طنطــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــةالقلب واألوعية الدمويــــقسم بأستاذ     أيمن محمد السعيدد/ .ـ أ

 ماجستير الطفيليات الطبية أسماء رمضان فتحي على حجازي ـ ط/94
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     وفاء محمد القرشد/ .ـ أ
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيليقسم بمساعد أستاذ   إسماعيل محمود على محرمد/   ـ 
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم مساعد بأستاذ     أماني أحمد راضيد/   ـ 
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بمعهد الطفيلياتقسم بأستاذ    سحر محمود محمد سليمد/ .ـ أ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الهستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا(ماجستير   إيمان بدوي حامد قنصوة ـ ط/95

  اللجنة :
 المنوفيةالطب جامعة بكلية الهستولوجيا)األنسجة وبيولوجيا الخاليا(قسم بأستاذ     ينة لبيب محمودبثد/ .ـ أ
 المنوفيةالطب جامعة بكلية الهستولوجيا)األنسجة وبيولوجيا الخاليا(قسم بأستاذ    ماجدة أحمد منصورد/ .ـ أ
 المنوفيةالطب جامعة بكلية لوجيا الخاليا(الهستولوجيا)األنسجة وبيو قسم بأستاذ    سامي الحسيني عطيةد/ .ـ أ
 بنهـــــــــــــــــــاالطب جامعة بكلية الهستولوجيا)األنسجة وبيولوجيا الخاليا(قسم بأستاذ     أميمه كامل هاللد/ .ـ أ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   محمد السيد حلمي  ـ ط/96

  اللجنة :
 المنوفيةالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية قسم بأستاذ    لمياء جمال الدين الحمراويد/ .ـ أ
 المنوفيةجامعة  الطباألمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــــــــة بكلية قسم ورئيس أستاذ     رشا على القبانيد/ .ـ أ
 طنطــــــــــاالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية قسم بأستاذ    إيهاب السيد رمضاند/ .ـ أ

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  محمد عبد السالم السيد حماد ـ ط/97
  اللجنة :

 المنوفيةالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية قسم بأستاذ    جمال الدين الحمراويلمياء د/ .ـ أ
 المنوفيةالطب جامعة ة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليقسم بأستاذ    أيمن عبد الفتاح الحدادد/ .ـ أ
 طنطــــــــــاالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية قسم بأستاذ    مي عبد الرؤوف عيسيد/ .ـ أ
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 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  أية محمود حسن الكردي ـ ط/98
  اللجنة :

 المنوفيةالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية قسم بأستاذ     محمد الشيخوفيق د/ .ـ أ
 المنوفيةالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــــــــة بكلية قسم ورئيس أستاذ     رشا على القبانيد/ .ـ أ
 بنهـــــــــــــــــاالطب جامعة األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية قسم بأستاذ     ــــــــــــــــــــــــالمخالد ســـد/ .ـ أ

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد السيد أحمد سليمان ـ ط/91
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    لعزيزوالء فريد عبد اـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ    ريحاب إبراهيم ياسيند/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ     د عبده إبراهيموليد/   ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    حمزة محمد سعد قابيلـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  طاهر محمد أحمد النجار ـ ط/02
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 لقلب القومي جامعة القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبمعهد ا القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     محمد سليم محمدـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  ياسر محمد محمد إبراهيم ـ ط/09

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     فهيمه محمد حسانـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    صالحنجوان يسري د/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    سها عبد الهادي إبراهيمـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير األشعة التشخيصية   أميرة صالح أحمد عبيد ـ ط/00

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــةاألشعة التشخيصيــــــــــقسم بأستاذ    محمد صالح الدين الزواويـ أ.د/ 
 ـــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيـــــــــــــــةقسم بأستاذ     حازم حسن عيدـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيـــــــــــــــةقسم بأستاذ     محمد أحمد يوسفـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة المسالك البولية  عبد السالم عبد هللا عبد السالم ـ ط/03

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    السيد حسين سليماند/ .أـ 
 المنوفيـــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــالطب جبكلية  جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    عبد العليم محمد الدرعيد/ .ـ أ
 المنصــورةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمود أنيس الشحاتد/ .ـ أ

  670/8/4/1010الموضوع رقم 

 ( طالب وطالبة02) الموافقة على تسجيل موضوع الرسالة لعدد ـ بشأنلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الك
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 القــــرار

 لهم على النحو التالي .. ويرفع للجامعة . تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة على 
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  دكتوراه األمراض العصبية  السيدفاطمة أحمد عبد الفتاح  ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع
وطفرة البروثرومبين كعوامل خطر وراثية لتخثر الدم الدماغي في عينة مصرية : سلسلة حاالت  اليدن(العامل الخامس )طفرة 

 متتالية محكومة
 المشرفون : 

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية بقسماذ أست    رشا علي القبانيـ أ.د/ 

 ـةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية بقسم مساعد اذأست   مصطفى صالح مليكد/ ـ   

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيالمنو  ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية بقسم مدرس   جيالن محمود سالمد/ ـ   

 المنوفية ةعجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية بقسم مدرس  إيمان صالح الدين السيد عرفاتد/ ـ   

 جراحة العظامماجستير    أحمد صالح أحمد محمد  ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 ية في النهج الخلفي من الرأب األولي لمفصل الورك الكلي  تجنيب العضلة الكمثر 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست   هشام محمد الموافيـ أ.د/ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مساعد بقسماذ أست   سامح محمد مرعي/ د  ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  مدرس بقسم    أحمد علي عبيدد/   ـ 

 طب الحاالت الحرجةماجستير   محمود طاهر عبد القوي الحلواني ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 , الثيامين والهيدروكورتيزون في عالج تسمم الدم Cتقييم مدي فعالية استخدام فيتامين 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة بقسم مساعد اذأست    ياسر إبراهيم فتحيد/  ـ

 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة مدرس بقسم   نيفين مصطفي سليمان/ دـ 

 أمراض الباطنة العامةماجستير     منار موسي راشد ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

األوستيوبروتوجرين وسماكة البطانة الداخلية والوسطي للشريان السباتي عند مرضي بيتا ثالسيميا البالغين المعتمدين علي نقل 
 الدم 

 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجاملطب بكلية اأمراض الباطنة العامة  مساعد بقسماذ أست   عالء عفت عبد الحميدـ د/ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية مساعد بقسماذ أست   أشرف عبد الرؤوف داودـ د/ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أمراض الباطنة العامة  مدرس بقسم    علي محمد الخوليـ د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   أحمد سمير أحمد فرج ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

دور تقييم األوعية الدموية بواسطة األشعة والتخطيط بواسطة الحاسوب في تحسين نتائج السديلة الحرة لعظمة الشظية الصالح 
 فقد العظاموترميم عيوب 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  ورئيس قسماذ أست    محمد أحمد مجاهدد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــيالمنوف ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست    ياسر محمد الشيخد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  مدرس بقسم   محمد عبد هللا النحاسد/   ـ 
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 أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه    أشرف فؤاد عبد هللا ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

ج االنسداد الكلي المزمن للشريان التاجي عن طريق القسطرة التداخلية والتحقق من صحة العديد من نظم التسجيل نتائج عال
 للتنبؤ بنجاح العملية وتوقع المضاعفات المحيطة بها 

 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  بقسماذ أست   محمود علي سليماند/ أ.ـ 

 ــةالمنوفي ةعجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  مساعد بقسماذ أست   ريحاب إبراهيم ياسيند/   ـ 

 ــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  مدرس بقسم  فاطمة الزهراء عبد المنعم زيند/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  أحمد حسني حسنين سعد ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستويات الالكتات وفيتامين )د( في الدم وخاليا الدم الحمراء المنواه للتنبؤ المبكر باالعتالل الدماغي بنقص األكسجين
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــــــ بقسماذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست   محمد عبد الرحيم سليماند/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسم مدرس   علياء عهدي عبد العزيزد/   ـ 

 دكتوراه طب األطفال   رانيا خضري طه عالم ط/ـــ 8
 :  لرسالةا موضوع

 قيمة السيستاتين سي ومؤشر الذبحة الكلوية في توقع النتائج ألطفال الحاالت الحرجة
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــنوفيالم ةعجامبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بمعهد الكبد القومي بقسماذ أست   أليف عبد الحكيم عالمد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــــــ بقسم مساعد اذأست   نجوان يسري صالحد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية بقسم  مساعد اذأست   مني صالح الدين حبيبد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  محمد العسكريسارة زكريا  ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

) الذي يحمل الرقم المرجعي للتعدد الشكلي  2ارتباط تعدد األشكال البلورية في النيكلوتيد الواحد لجين أنزيم سيكلو أوكسيجينازــــ
 ( في األطفال الذين يعانون من التشنج الحراري689466

 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست    نفهيمة محمد حساد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم مدرس  نهلة محمد سعيد عبد الهاديد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية بقسم  مدرس  شيماء عبد الستار رفعت زكيد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  رنا جمال أمين عبد المجيد ط/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع

 مستوي مصل الكال بروتكتين في مرض حب الشباب 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    محمد أحمد باشاد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الكيمياء الحيوية بقسم  مدرس   نهي ربيع محمد بيوميد/   ـ 

 لدية والتناسليةماجستير األمراض الج  رانيا خميس أحمد الدمنهوري ط/ـــ 99
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 :  الرسالة موضوع
 في مرض الصدفية 0ورابط موت الخلية المبرمج  0دور موت الخلية المبرمج 

 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست    محمد أحمد باشاد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بقسماذ أست    رحاب منير سمكةد/ أ.ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  آية علي موسي الشاعر ط/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

 تسجيل معدل نبض قلب الجنين في الثلث األول من الحمل كأداة جديدة للتنبؤ بحدوث مرض السكري الحملي 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  بقسماذ أست    حامد السيد اللقوةد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  بقسماذ أست    طارق محمد سيدد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــاء  مساعد بقسماذ أست   محمد شوقي عبد هللاد/   ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــاء  مدرس بقسم   عصام عبد الظاهر أميند/   ـ 

 نساءماجستير التوليد وأمراض ال   شيماء محمود يوسف ط/ـــ 93
 :  الرسالة موضوع

 حجم الغدة الكظرية للجنين بالموجات فوق الصوتية في حاالت الوالدة المبكرة والتامة
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  بقسماذ أست   محمد أحمد سامي قنديلد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب ــــــــــــــــبكلي مســاعد بقسم األشعــــــــــة التشخيصيةاذ أست    أشرف أنس زيتوند/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب ــــــــــــــــبكلي مدرس بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــاء   هبه ماجد أبو شاديد/   ـ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة  إيمان محمد علي سلطان ط/ـــ 94
 :  الرسالة موضوع

 تقييم تسكين االلم الناتج من إضافة الديكساميثازون الي البوبيفاكايين بالعضلة المستعرضة بالبطن بعد جراحات البطن العليا
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــة المركــــــــــــــزة  بقسماذ أست    غادة علي حسند/ أ. ـ

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامالطب بكلية التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــة المركــــــــــــــزة  بقسم مدرس   صبري إبراهيم عبد هللاد/   ـ 

 ــةــــــــــــالمنوفي ةعجام التخدير والعناية المركــــــــــــــزة بمعهد الكبد القومي بقسم مدرس   نجوي إبراهيم موافيد/   ـ 

 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  رشا فؤاد مطاوع الشوني ط/ـــ 95
 :  الرسالة موضوع
التهوية العصبية المعدلة وتهوية دعم الضغط من أجل فطام ما بعد العملية لمرضي الكبد الذين يخضعون لعمليات مقارنة 

 جراحية كبيرة في البطن
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــة المركــــــــــــــزة  بقسماذ أست    حاتم أمين عطا هللاد/ أ.ـ 

 ــةـــــــالمنوفي ةعجامبمعهد الكبد القومي التخدير والعنايــــــة المركــــــــــــــزة  بقسماذ أست  عصام الدين عبد الفتاح السيدد/ أ.ـ 

 ــةـــــــالمنوفي ةعجامد القومي بمعهد الكبالتخدير والعنايــــــة المركـــــــــزة  مساعداذ أست    إيمان سيد إبراهيمد/   ـ 

 ــةــــــــــــالمنوفي ةعجام التخدير والعناية المركــــــــــــــزة بكليــــــــــــــــــــــــــة الطـــــــب بقسم مدرس    رباب حبيبد/   ـ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق  طارق أحمد حسن شلبية ط/ـــ 96
 :  الرسالة موضوع
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 ر تشوهات بنية ووظيفة األنف علي الكالم في حاالت سقف الحلق المشقوقتأثي
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست    فؤاد محمد غريبد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــروق  عد بقسممسااذ أست    أحمد ثروت نصارد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــعجامب ـــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــــــبكلي مدرس أمراض التخاطب   أسماء الدسوقي رشادد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  مدرس بقسم    حسام حسن فوزيد/   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة   إسالم إبراهيم طلبه جاد ط/ـــ 97
 :  الرسالة موضوع

 اعادة بناء اليد لمعالجة اصابات اليدالنتيجة التجميلية والوظيفة ما بعد 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  ورئيس قسماذ أست    محمد أحمد مجاهدد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــة الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست   هادي صالح أبو عاشورد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــروق  مساعد بقسماذ أست    أحمد ثروت نصارد/   ـ 

 ماجستير طب األسرة  اسراء احمد زكي عواض ط/ـــ 98
 :  الرسالة موضوع

 السكر من النوع الثاني بخطة المتابعة الموصي بها بمرافق صحة األسرة في بركة السبع محافظة المنوفيةالتزام مرضي 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب مساعد بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــب األســـــــــــــــــــــــــــرة اذ أست   نورا عبد الهادي خليلـ د/ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب ـــــــــــــــــــــــــــــبكليبقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــب األســـــــــــــــــــــــــــرة  مدرس   آيه مصطفي علي بركاتـ د/ 

 ة المركزةماجستير التخدير والعناي  محمود محمد عبد القوي ط/ـــ 91
 :  الرسالة موضوع

 دور الموجات فوق الصوتية )السونار( علي الحجاب الحاجز كأداة لتوقع نجاح فصل جهاز التنفس الصناعي
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة اذ أست    ياسر إبراهيم فتحيـ د/ 

 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب بقسم التخدير والعناية المركزة  مدرس  ء الدين عبد السميع زكي عيادعالـ د/ 

  077/8/4/1010الموضوع رقم 

 ى النحو التالي :منح الدرجة لكل من علالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 التقدير التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ــــــــ ةالباثولوجيا اإلكلينيكي دكتوراه منال منير محمد منصور/ ط 0
 ـــــــــ األشعة التشخيصية دكتوراه دينا حمدي هاشم أبو العنيين/ ط 9
 ـــــــــ الباثولوجيا دكتوراه فودة أميرة عبد هللا محمود/ ط 3
 ــــــــــ الكيمياء الحيوية دكتوراه / مي أحمد حافظ أبو العنينط 4
 ــــــــــ الكيمياء الحيوية دكتوراه / منى أحمد عباسط 5
 ــــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه / إسالم محمود على عبيدط 6
 ــــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه هيم غالب/ محمد محمود إبرا ط 7
 ممتاز الجراحة العامة ماجستير / أحمد محمود أبو اليزيد خطابط 8
 جيد// التخدير والعناية المركزة ماجستير / أحمد صالح عبد العزيز جنديط 2

 ممتاز طب األطفال ماجستير / محمد على الحاج علىط 01
 جيد// طب األطفال ماجستير فيد السيد شلبي/ بسمة مط 00



   90/4/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثامنة" سةالجل"مجلس الكلية  محضر اجتماع

 

21 

 
 

 جيد// طب األطفال ماجستير / مصطفي جمال مصطفي الصنصفتيط 09
 جيد جدا طب األطفال ماجستير / أحمد مصطفي عبد المعطي برينط 03
 جيد// طب األطفال ماجستير / أسامة أحمد رأفت ديابط 04
 جيد جدا الطب األطف ماجستير / غادة محمد النبوي زهوط 05
 جيد جدا طب األطفال ماجستير / أحمد صدقي على إبراهيمط 06
 جيد جدا طب األطفال ماجستير / إبراهيم جمال الدين زالبيةط 07
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير / ندا نبيل أحمد العبكاويط 08
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير مصطفي طارق عبد المؤمن /ط 02
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير عماد مبارك عبد العاطي تركي/ ط 91
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / نجوان عاد جادط 90
 جيد جدا طب وجراحة العين ماجستير / أسماء محمود جاب هللاط 99
 جيد جدا طب وجراحة العين ماجستير / أحمد محمد يوسف أحمد موسيط 93
 جيد جدا طب وجراحة العين ماجستير دومه / بسنت مصطفي محمدط 94
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / نشوي أحمد عبد العليم الشايبط 95
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / مروة محمد أحمد مليحهط 96
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / غادة محمود السيد عطاط 97
 جيد// ب وجراحة العينط ماجستير / عال السيد عبده السيدط 98
 ممتاز طب الطوارئ ماجستير / سهام فتحي عطيةط 92
 جيد جدا طب الطوارئ ماجستير / سماح سعد إبراهيم ذكر هللاط 31
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير /نهي مختار طاهر الشيخط 30
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير / عبير عدلي عبد الرؤفط 39
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير / يارا عبد الفتاح مصطفيط 33
 مقبول جراحة العظام ماجستير ط/ معتصم عبده شحاته أبو السعود 34
 ممتاز الكيمياء الحيوية الطبية ماجستير ط/ هالة يوسف محمد أبو طالب 35
 جيد جدا كلينيكيةالفسيولوجيا اإل ماجستير ط/ الشيماء إبراهيم محمد إبراهيم 36
 جيد// الجراحة العامة ماجستير ط/ طارق محمد حسنين 37
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير ط/ سارة محمد سلطان عبد العزيز 38
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء دبلوم ط/ الهام طه عبد الفتاح عيد 32
 جيد// الجراحة العامة دبلوم أحمد سمير أحمد سالمة ط/ 41
 جيد// الجراحة العامة دبلوم محمد محمد سرور مختار ط/ 40
 جيد// طب األطفال دبلوم محمد عبد الرحمن نور ط/ 49

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  078/8/4/1010الموضوع رقم 

للـدبلومات الخاصـة  0202برايـل قبـول دورة قيـد دور إالموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث 
 على النحو التالي :   9102/9191للعام الجامعي 

 أوال : الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى :
 ــ التمريض :9 

 أماني السيد أبو اليزيز عنيو ـ ط/ منال محمد الشناوي محمد صبره ـ ط/   حسين محمد حسين أحمدـ ط/ 
 عبد هللا محمد صالح  الدمرداش ـ ط/وليد أحمد أحمد أبو زيد مسعد      ـ ط/  ابتسام محمود عبد المعطي بحيري ـ ط/
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 مها جبر السيد أحمد محمد سعد ـ ط/أمال محمد محمد عبد الفتاح        ـ ط/  سماح عبد الفتاح السيد ناجي ـ ط/
 متولي شمس شيرين فتحي السيد ط/ ـــ       عبير على حسين الجمل ـ ط/   آيات سعد فرج العزبةـ ط/
 مرفت إبراهيم الدسوقي على زفزوق ـ ط/أسماء حسن توفيق محمد إبراهيم  ـ ط/فاطمة رضوان عبد الموجود عبد اللطيف     ـ ط/
 أسماء رجب الوصال مرزوقـ ط/  نانسي محمد زينهم موسيـ ط/   أميرة على أحمد أبو خشبة ـ ط/
 حسناء سعيد أحمد الطباخـ ط/  محمد أحمد األطرششيماء  ـ ط/  أمل عبد الاله محمد السيد ليله ـ ط/
  سحر فكري محمود جبر ـ ط/

 
 ــ طب األسنان :0 

 
 تهاني عبد الرازق عيد غانمـ ط/ أحمد محمد سالمان خير الدينـ ط/   ــ ط/ أحمد أسامة أحمد الجندي

 ريب الشنوفيعال السيد غـ ط/  سحر صالح محمود حامدـ ط/  رويدا عبد المجيد عبد الواحد ـ ط/
 نسمة نبيل السيد غاليـ ط/  محمد محمود شفيق أبو فرو ـ ط/   على عادل على مصطفي ـ ط/
 أحمد كمال أحمد العناني ـ ط/ مها فيصل عبد العليم أبو الذهبـ ط/   نورا حسين محمود حسينـ ط/

 : طب بشريــ 3 
 شيماء يحي عبد الرؤوف االزوك ط/ـ  هند محمد فهمي المهديـ ط/   آالء عبد الرحمن علي السيدـ ط/
 أسماء حازم محمود المليحـ ط/ وسام الزناتي حامد زناتي ـ ط/  أمينة إبراهيم عبد الستار الفخرانيـ ط/
 آيات جمال حسين حشيشـ ط/ زينب محمد على الدالي ـ ط/   لبني عبد هللا محمد سليم ـ ط/
 عبد اللطيف إسماعيل عبد اللطيف ـ ط/ ؤاد راضيياسين أحمد ف ـ ط/   هاجر محمد عبد هللا مرسي ـ ط/
 دعاء عبد هللا شاكر محمد الجنيدي ـ ط/ بسمة إبراهيم محمد مرسي ـ ط/   محمد عمر محمد شريفـ ط/
 أحمد عبد الحكم على الحايس ـ ط/ عال محمد لبيب نجم ـ ط/   راندا محمد صديق أحمد ـ ط/
 غادة محمد النبوي عبد المحسن زهو ـ ط/ نيم مصطفي على بركاتتس ـ ط/  أماني عباس محمد السيد عامر ـ ط/
 علياء عالء الدين متولي مسلم ـ ط/ الهام فتحي محمد السيسي ـ ط/   رضوع السيد محمد الفقي ـ ط/
 ياسمين يحي حنفي ـ ط/مي كمال عبدالخالق عبد هللا  ـ ط/  ريم عاطف عبد السميع أبو غاليه ـ ط/
 أسماء محمد عشري الجمسي ـ ط/محمد رجب أحمد سالم النجار ـ ط/  نصر الدين أسماء جمال محمد ـ ط/
 هند أيمن محمود السيد  ـ ط/أفراح أمال عبد العزيز يوسف  ـ ط/  إيمان نبيل ذكؤ عبد المطلب ـ ط/

 ــ ط/ سارة مجدي فضل على محمد 
 ــ الصيدلة :4 

 وفاء عبد العزيز محمد إبراهيم ـ ط/ أيمن عبد الرحمن يوسفمنى  ـ ط/  هبه عبد هللا عبد الفتاح عبد الحميد ـ ط/
 دعاء محمد عطية عيسي ـ ط/  أسماء محمد السيد الشورة ـ ط/ فاتن عبد الستار محمد محمد الحوشي ـ ط/
 يمني محمد سعد الدين فرج ـ ط/ تسنيم أسامة عبد العزيز النحراوي ـ ط/   أية أحمد رفقي عبد العظيم ـ ط/
 داليا عبد الفتاح عبد المطلب ـ ط/  إيناس حمدي مبروك غريب ـ ط/  محمد عبد الحميد سيد أحمد شيماء ـ ط/
 أماني همام الطوخي محمد ـ ط/ شيماء عبد الرحمن أحمد اللبان ـ ط/  رانيا جمال عبد اللطيف محمد الفقي ـ ط/
 طمة رفعت إبراهيم محمدفا ـ ط/ هدير حسني عبد المطلب الحاجـ ط/  الشيماء يوسف صبحي يوسف ـ ط/
 أميرة عبد السالم عبد الحميد ـ ط/ شيماء عبد النبي محمد حمزة ـ ط/  غادة عبد العزيز محمد الجيار ـ ط/
 دعاء عبد الفتاح السيد ابو المجد ـ ط/       فاطمة محمود عفيفي يحيي ـ ط/  سحر محمد جمال عبد الشافي ـ ط/
 رباب عبد الستار عبده عبد هللا ـ ط/ إسراء فتحي عبد الصمد مرسي ط/ ـ   إيمان محمد خالد تاج الدين ـ ط/
 مي مجدي أنور السيد هيكل ـ ط/  دعاء عبد المحسن محروس ـ ط/   تمني هاني أحمد سالم ـ ط/
 تسنيم أسامة محمود حجازيـ ط/ مروة على عبدالرؤف منصور ـ ط/   همت عفيفي شريف شريف ـ ط/
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 طاهر خليل محمد خليلـ ط/  مها محمد مدحت محمود ـ ط/  بركات هبة خيري السيد حسن ـ ط/
 ريهام عماد الدين محمد البدري ـ ط/  ريهام محمد على عابدين ـ ط/   سحر محمود حسنين  ـ ط/
 لميس أحمد عبد السالم محمد ا ـ ط/  إيمان كرم سيد أحمد إبراهيم ـ ط/  رشا شحات عبد الستار محمد سراج ـ ط/
 نسرين عبد العاطي راشد  ـ ط/ أمينة فريد عبد الدايم مصطفي ـ ط/   السيد مندوه طوالنأحمد  ـ ط/
 شيماء رضا مصطفي سكيت ـ ط/  سارة مصطفي عبد العظيمـ ط/  مصطفي محمد مختار متولي ـ ط/
 مصطفي نبوي عبد العال الشيخـ ط/  منى جمال عبد الوهاب سريعـ ط/   شيماء عمرو أحمد داود ـ ط/
 
 ية : دبلومة جودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض :ثان

 ميادة محمد محمود على جمعه ـ ط/ مروة عبد الباثي على موسي ـ ط/  نهي محمد حلمي عصران صبره ـ ط/
 سحر فتحي محمد جالل أبو عامر ـ ط/     شفيع محمد عباس السقاـ ط/   غادة أحمد السيد محمدـ ط/
 مها كمال إسماعيل جمعهـ ط/  نهي محمد حامد الخليفهـ ط/   سننهي حامد مصطفي حـ ط/
 إيمان عبد المنعم السيد بالشـ ط/  ثريا محمود رياض محمودـ ط/  سارة مبروك محمد عبد الجوادـ ط/
 مها عزمي يوسف حتحوت ـ ط/  والء محمد محمد عبد الرازق ـ ط/  هايدي عزمي توماس بنيامين ـ ط/
 عمرو سليمان عبد الوهاب ـ ط/ هبه محمد سلطان عبد الرحمن ـ ط/  الستار قطبإيثار عاطف عبد ـ ط/
 منة هللا كامل حسين محمدـ ط/ أميرة عبد العليم عبد العليم شخبهـ ط/   عال فاروق محمد الصبريـ ط/
 نورهان عماد إسماعيل علىـ ط/  أية مختار عطية خميسـ ط/   رشا عبد الحميد عفيفي ـ ط/
 أمنية جمال أبو زيد الجدـ ط/  شيرين صالح فريد سالمـ ط/  بد الواحد عبد الباري ضحامرام ع ـ ط/
 هدي فايد حامد هدايةـ ط/  زينب أحمد مصطفي جنديةـ ط/  أمل على بسيوني أحمد على ـ ط/
 إيناس عاطف على المقدم ـ ط/  شروق طارق سليم الحسيني ـ ط/  هبه أسامة عبد القوي المراكبي ـ ط/
 محمد محمد إبراهيم الشخار ـ ط/  شيماء مصطفي أحمد المال ـ ط/  أسماء محمد عبد الملك حسن ـ ط/
 نوران على حسيب طاحون ـ ط/ أسامة أحمد إبراهيم أبو خليل ـ ط/  محمد عزمي على عبد العزيز ـ ط/
 مروة عادل صبحي ـ ط/  دينا محمد صديق على ـ ط/  ميادة أحمد عبد الوهاب رجب ـ ط/
 نهال نبيل على على ـ ط/ أميرة فتحي عبد القادر محمد ـ ط/   سارة محمد عبد السالم /ـ ط
 وفاء السيد عبد الرحمن حمود ـ ط/ صفاء سامي عبد الغفار محمدـ ط/   ندا منير الشيخ محمود ـ ط/
 الرحيم أسماء رمضان عبد  ـ ط/ منة هللا عماد الدين محمد هالل ـ ط/   رنا أسامة محمود الشيخه ـ ط/
 شروق محمد على الشيشيني ـ ط/  سنية محمد رضا عزام عزام ـ ط/  منى جمال عبد الوهاب سريع ـ ط/
 إيناس محمد محمد محمد ـ ط/ مي مصطفي محمود إبراهيم قابيل ـ ط/  سمر محمود عبد العزيز جعفر ـ ط/
 ة محمد على محمد عبدهمرو  ـ ط/  نادية عاطف محمد سرحان ـ ط/   أسماء شبل أحمد جاب هللا ـ ط/
 رانيا مدحت عنتر يوسف ـ ط/  مينا سعد حبيب تادرس ـ ط/   سارة أحمد على عرفه ـ ط/
 نورهان السيد عبد الحميد فضل ـ ط/  نورا عبد الرحمن عبد العزيزـ ط/   نرمين مدحت عنتر يوسف ـ ط/
 د يحي عبد الواحد أحم ـ ط/  سمر كمال محمد عباس ـ ط/  سلوي مصطفي حافظ أبو طالب ـ ط/
 هناء أمين أبو النور محمد  ـ ط/ أميرة محمد بدر موسي زغلول ـ ط/   سارة محيي خلف محروس ـ ط/
 مي محمد زكي رضوانـ ط/ هدير مجدي حامد لبيب حسينـ ط/  حنان إبراهيم عبد المقصود إبراهيمـ ط/
 مي سالم حسن محمد ـ ط/  لفيأسماء أحمد محمد اال ـ ط/  والء أحمد مجدي محمد عبد الحميد ـ ط/
 هدير محمد على موسي عنبـ ط/  هبه شحاته عبد المقصودـ ط/   تمرهان حسن توفيق عاشورـ ط/
 باسم سمير محمد مصطفي ـ ط/  أماني فتحي محمد شاهين ـ ط/   محمود رمضان حسن سيد ـ ط/
 أية فتحي عبد الحفظ عمر علىط/ ـ ماجدة زكي أبو طريه عليمي ـ ط/  إيمان حمدي عبد العزيز مهدي ـ ط/
 سحر محمد جمال عبد الشافيـ ط/   هناء حسانين مباركـ ط/   عبد المنعم فتحي سعد صالحـ ط/
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 رياض محمد عوض بركات ـ ط/   منال أشرف محمدـ ط/   سوزي حامد قنديل عبد هللاـ ط/
 ت سامي محمد عبد هللاآياـ ط/  أسامة وديع رمضان االسودـ ط/   سماح رمضان عبد الحميد ـ ط/
 هبه عبد هللا محمد صالحـ ط/ أماني عبد المولي أحمد عطية ـ ط/   أحمد جاب السيد عماره ـ ط/
 سمر محمود أحمد العشاري ـ ط/  سوزان خليفة رجب السعدني ـ ط/  مروة محمد سعيد على الجدع ـ ط/
 محمد حمدي عبد العزيز ريا ـ ط/ الزعرهبه سليمان عبد الهادي ا ـ ط/   أمل عزت عبد الستار بطال ـ ط/
 شيرين أحمد سليمان محمد  ـ ط/ شيماء عبد العظيم موسي عامر ـ ط/   شيماء سمير عبد هللا عامر ـ ط/
 هالة عبد الستار أحمد المدبوح ـ ط/ أسامة فتحي محمد جالل أبو عامر ـ ط/   نيفين حمدي محمد أحمد ـ ط/
 إيناس فتحي عبد العزيز الجنديـ ط/  ريهام أسامة عبده أبو كبشه ـ ط/  يصبري عبد هللا مليجي الصرف ـ ط/
 مريم سعد حبشي عطية ـ ط/  غادة على بيومي عبد هللا ـ ط/   سحر إبراهيم محمود محمد ـ ط/
 ابتسام إبراهيم محمد عمرـ ط/  أية حامد عبد الوهابـ ط/   مني أحمد على مرسي ـ ط/
 فايزة على عبد الرسول محمد ـ ط/  سحر جالل عرفه الجدي ـ ط/  يبسحر كمال عبد اللطيف حبـ ط/
 تامر محمد غباشي الباسط ـ ط/ رضوان عبد الرحمن عبد الفتاح ـ ط/  صفاء محمود مصطفي عليوة ـ ط/
 شيماء سعيد مفرح عبد الجودـ ط/ وفاء سيد أحمد شحاته الجسميـ ط/  محمد حسام عبد المقصود جعفر ـ ط/
 أية إبراهيم السيد علىـ ط/  فاتن عاطف عبد الفتاح بدرـ ط/   رشيد أحمد يوسفأميرة  ـ ط/
 نسمة صبري القطب أبو الحسن ـ ط/        جيهان مبروك مبروك الزناتيـ ط/   سمر ربيع إبراهيم نوار ـ ط/

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  079/8/4/1010الموضوع رقم 

حتـى  9191دور إبريـل تأجيـل امتحانـات الجـزء الثـاني الموافقـة علـى  ــ بشـأنللدراسات العليـا والبحـوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البالد . 9191شهر يونية 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  080/8/4/1010الموضوع رقم 

/ أمـاني السـيد أحمـد للطبيبـةرسالة الدكتوراه موضوع عرض تقرير عن  بشـأن ـمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 والمذكرة المقدم من أ.د/ رئيس القسم مع تظلم الطالبة . المدرس المساعد بقسم التوليد وأمراض النساء العرضي
 القــــرار

 .. ويرفع للجامعة الموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة من كل من :
 عن المشرفين ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء  بقسمأستاذ   ــ أ.د/ شريف محمد صالح 
 داخلي        ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــاء  بقسمأستاذ  أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه ــ  
 خارجي        طنطا ةعجامبكلية الطب التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  بقسمأستاذ   أ.د/ جمال الخولي ـ   

 اقه كافة المخاطبات والمستندات  .إرفاقه تقرير وافي عن الموضوع يعده أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أرف
 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:موضوعات  تاسعا
  082/8/4/1010الموضوع رقم 

 التأكيد على أعضاء المجلس على النقاط اآلتية : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
عارفهم للتبرع بتبرعات عينية بالمستلزمات الخاصة بالحماية ئهم ومــ دعوة السادة أعضاء هيئة التدريس وأصدقا0

 . الشخصية الالزمة  لألطقم الطبية العاملة بالمستشفي الجامعي وذلك الن المستهلك منها يوميا بكميات كبيرة جدا
تشار وكيفية ــ دعوة أعضاء هيئة التدريس بنشر المعلومات الصحيحة والثقافية الصحيحة عن المرض ووسائل االن9

الوقاية والمعلومات الخاصة بدفن الموتي من المرض ونشر المعلومات الخاصة بالبروتوكول الخاص بتغسيل وتعقيم الجثث  
يكون آمن وال يوجد منه خطورة  حوالذي يتم داخل مستشفي العزل قبل نقله وأن الدفن في المقابر العادية بعد البروتوكول الصحي

 على المجتمع 
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 رارالقــــ

 ة ـــــــــــــــــــــالموافق
 
 
 
  

 : أخريموضوعات عاشرا : 
  081/8/4/1010الموضوع رقم 

الهدايا المقدمة من شركة مافريك لمهمات المكاتب بهدية ألقسام الكلية المختلفة في صورة  ـ بشأن مدير عام الكلية/ مذكرة أ
( تخدم العملية 02/05/32/85/15تصوير سرعة ) ( ماكينة96وعدد ) A4( طابعة 09وعدد ) A3( طابعة 7عدد )

 التعليمية وهذا مساهمة من الشركة لحسن سير العملية التعليمية بأقسام الكلية .
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 

لى هنـا انتهـى المجلـس مـن نظـر الموضـوعات المعروضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/     وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و محمود عبد العزيز متولي قورة 

 
  

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/     عصام عبد الونيس بحيريأ.د/ 
 
 


