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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2017/2018" للعام الجامعي الرابعة" الجلسة 

  10/12/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

ياوم  حالعاشارة والنفاص فاباوذلك في تمام السااعة  2017/2018" للعام الجامعي الرابعةالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد جمال الدينبرئاسة أ.د/  10/12/2017الموافق  األحد

    وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب     ا أ.د/ نانسي يوسص أسعد
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     ا أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    حمد حسين الجندي ا أ.د/ فادي م
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيما أ.د/ 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ا أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 

   ـــةرئيس قسم األمراض المتوطنـــــ     ا أ.د/ عاطص أبو السعود على 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيا أ.د/ 

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

 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ا أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
   ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     ا أ.د/ مفطفي محمود الحبيبي

 الجراحة العامةرئيس قسم     أشرف عبد الهادي عبد العزيزا أ.د/ 
 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانا أ.د/ مها السيد 

 طب وجراحة العينرئيس قسم      هدي محمد كامل السبكيا أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ا أ.د/ روحية حسن العدل 

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      ا أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ا أ.د/ سلطان محمد سلطان
 قسم الطفيليــــات  رئيس     القرشوفاء محمد إبراهيم ا أ.د/ 
 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     طارق فؤاد عبد الحميد كشكا أ.د/
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عفام عبد الونيس بحيري ا أ.د/ 

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     مرعيعبد المؤمن ا أ.د/ عالء حسن 
   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     د/ عادل محمود حنفي ا أ.

  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد بكرا أ.د/ 
  ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     هيام عبد السميع عياد ا أ.د/

  التأهيــلرئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم و      ا أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة      حاتم أمين عطا هللاا أ.د/
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي       نافر محمد عبد الباري ا أ.د/ 

 رئيس قسم طب األســـرة     ا أ.د/ هالة محمد المفيلحي شاهين 

  ةــــــــإلكلينيكيا الفارماكولوجياقائم بعمل رئيس قسم      ا   د/ مها محمد على البطش 
   قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ا   د/إسالم محب إبراهيم  
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 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ا أ.د/ تغريد محمد فرحات   

     أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية      فاطمة أحمد الفيرفيا أ.د/
  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم       ينب عبد العزيز علىز ا أ.د/
 أستاذ بقسم الطفيليــــات    أميمه كامل عبد السالم الشافعيا أ.د/

 أستاذ بقسم الهستولوجيا       ا أ.د/ أحمد أبو زيد على
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ا أ.د/ محمود السيد أبو سالم 

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة      مد فهمي النعماني ا أ.د/ مح
 أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسا أ.د/ 
 رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ياسر عبد الوهاب خليلا أ.د/

  الباطنة العامـــةأستاذ بقسم       إيهاب أحمد مفطفيأ.د/ا 

  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ا أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ     محمود محمد هدهود ا أ.د/
  درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت     خميسعبد الوهاب ا أ.د/أحمد عامر 

 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ     رمضان سمكةرحاب منير  ا أ.د/
   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ا أ.د/ محمد إسماعيل فبري 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      ا أ.د/ منال عبد العزيز سعفان

 ـة   اإلكلينيكيــــــ أستاذ بقسم الباثولوجيا     محمد عبد الرحيم سليمانا أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفرح السقاأ.د/ ا 
 األمراض المتوطنةأستاذ بقسم     أيمن محمد عبد الغني اللحلحأ.د/ ا 

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة     ا أ.د/ حسام عبد القادر أحمد
  روبيولوجيا الطبية والمناعةقسم الميكأستاذ ب     الرحيم مقلد ا أ.د/ أمل فتح هللا عبد

 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     رشا على مفطفي القبانيأ.د/  ا
 أستاذ بقسم طب األطفال      ا أ.د/غادة محمد على المشد

 الجراحة العامةبقسم أستاذ       حاتم محمود سلطانا أ.د/ 
   رةـــــسم األنف واألذن والحنجـأستاذ بق     ا أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب 

 طب األطفالأستاذ متفرغ بقسم       على محمد الشافعيا أ.د/ 
 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ      أسماء جابر عبده ا أ.د/
 القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفيةبقسم مساعد أستاذ      عبد هللا حنفي عبد العزيز ا أ.د/

   أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة     ني ضحي ا  د/ نجوي عبد الغ
  الباطنة العامةبقسم  أستاذ مساعد       عبد الرؤوف قرنيا  د/ محمد 

  األشعة التشخيصيةمدرس بقسم        طارق فوزي عبد هللاا  د/ 
  مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب        ا  د/ أحمد فتحي شيحة

 األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة بالمستشفيات الجامعية      لعظيم السيسيعالء عبد اا أ.د/

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا      د/ رانيا محمد عزمي الشاذليا 
 

 
 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين عبد الرحمن السباعي سرحان ا أ.د/ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ  ا أ.د/ محمد فالح الدين الزواوي 
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 تغيب كل من :و  *   

    رئيس قسم جراحة العظــــــام ا أ.د/ السيد مرسي زكي ا  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة ا أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 الفسيولوجيـــــارئيس قسم   ا أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيد/ ففاء عبد الظاهر أمين ا أ.

 ــووي أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــ ا أ.د/ نبيل أحمد لطفي مبارك  أستاذ متفرغ بقسم جراحة القلب والصدر ا أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
     أستاذ بقسم الفسيولوجيا ا أ.د/ جرجس فبري يوسص    أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ا أ.د/ غادة على حسن إبراهيم
  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب ا أ.د/هشام محمد يسرى أبو رحمة    أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة ا أ.د/هناء زكريا عامر نوح 

  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة ا أ.د/ حسين أحمد ندا   أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامةفؤاد أحمد متولي   ا أ.د/ فاروق 
 

رحيم " ثم رحمن العميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا ال أحمد أحماد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...للجميع دوام التوفيق  مجلس متمنياالرحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء 

 

 يالفح تطوير النظامنوعي و رحب سيادته أ.د/ وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الفحة العامة ورئيس االتحاد ال
 قانون التأمين الفحي االجتماعي الشامل الجديد ..وعرضت سيادتها 

 

 ي :على النحو التالفي عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *
 

 أوال : المصادقات :
 354/4/12/7201الموضوع رقم 

 قالموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018 يللعــام الجــامع" الثالثااةالمفااادقة علااى محضاار اجتماااع مجلااس الكليااة " الجلسااة 
 . 352/3/11/2017حتى  223/3/11/2017والمتضمنة القرارات من  12/11/2017

 : ـرارـالقــ

 المصادقة
 355/4/12/7201م الموضوع رق

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

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

 بالكليةاألستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة    ا أ.د/ سعيد إبراهيم المالح1 
 األستاذ المتفرغ بقسم الباطنة العامة بالكلية   ا أ.د/ سنا سعيد حافظ جزارين2 

فقـتهم نعلـى  2018ينـاير  21حتـى  18فـي الفتـرة مـن  إلى فادودورا بالهناد لحضاور الماؤتمر السانوي للجمعياة الهندياة لا وردة
 الخاصة حيث يوجد لكل منهم دعوة لحضور المؤتمر . 

 األستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية هيم عبد الحليم الرفاعيا أ.د/ عماد ف3 
تـى ينـاير ح 18فـي الفتـرة مـن  إلى أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر فحة الدولي الثااني عشار لطاب األطفاال

 . اكاالشتر على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر ودون تحمل رسم  2018
 المدرس بقسم طب وجراحة العيون بالكلية  ا د/ محمد سامي عبد العزيز4 

 علـى نفقتـه الخاصـة 2018ينـاير  13حتـى  10فـي الفتـرة مـن  إلى جدة بالسعودية لحضاور ماؤتمر البحار األحمار لطاب العياون 
 .حيث لسيادته دعوة لحضور المؤتمر 

 على رسالة الدكتوراه  والمشرف الرئيسي األشعة التشخيصية بالكليةاألستاذ المتفرغ بقسم ا أ.د/ عادل محمد الوكيل 5 
ذلـك و  المـدرس المسـاعد بالقسـم عضـو بعثـة اإلشـراف المشـترك بجامعـة مونتريــال بكنـدا هديل عباد الساالم محمادلمتابعة الطبيبة/ 

ي طبقـا لنظـام اإلشـراف المشـترك علـى نفقـة وزارة التعلـيم العـال 2017بدال من النصف األول من شـهر سـبتمبر  2/12/2017يوم 
 وذلك لتأخر ورود موافقة استطالع الرأي .

 األستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية    ا  د/ إسالم محب إبراهيم6 
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 8ى حتـــ 7ن فــي الفتــرة مــ إلااى فرايبااورل بألمانياااا لحضااور دورة التطبيقااات المتقدماااة السااتخدامات اللياازر فاااي جراحااة الفااادر
 وذلك على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور التدريب . 2017ديسمبر

 بالكلية صبيةالمدرس بقسم األمراض النفسية والع   ا  د/ خالد حاتم معروف عفيفي7 
ارا مـن تة أشـهر اعتبـة سـوذلك لمدمن قبل اإلدارة العامة للبعثات  إلى إستراليا لتنفيذ المهمة العلمية قفيرة األجل المرشح عليها

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات . 1/3/2018
المـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة المسـالك البوليـة  الموافقة على إنهاء بعثة الطبيب/ أحمد مجدي عبد الحلايم عباد العاال* 

ســاب اربــت علــى االنتهــاء وكــذا احتالمشــترك بجامعــة ســالزبورج بالنمســا )ســابقا( نظــرا ألن الرســالة ق بالكليــة وعضــو بعثــة اإلشــراف
 بالكليـة( أجـازة خاصـة )اليـوم السـابق لتسـلم سـيادته العمـل 12/11/2017)تـاريخ أخـر مـد بالخـارج( وحتـى  6/6/2017الفترة مـن 

 . 13/11/2017بدون مرتب حيث تسلم سيادته العمل بالكلية بتاريخ 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 356/4/12/7201الموضوع رقم 

يـوم  والمنعقـدة 2017/2018" للعـام الجـامعي الثانيـة" الجلسـة  الدراسات العلياا لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتمـاع  ا356
 .  7/11/2017  الموافق الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 735/4/12/7201الموضوع رقم 

وم يالمنعقد و ة لجودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض( مجلس إدارة )الدبلومة المهنيإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  21/11/2017الموافق  الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 835/4/12/7201الموضوع رقم 

 األحــدوالمنعقــدة يــوم  2017/2018" للعــام الجــامعي  الثالثااة" الجلســة  المكتبااات لجنااةإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 .3/12/2017افق المو 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 935/4/12/7201الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2017/2018" للعــام الجــامعي  ةالثالثاا" الجلســة  لجنااة العالقااات الثقافيااةإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 3/12/2017الموافق  األحد

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 603/4/12/7201الموضوع رقم 

 دة والمنعق 2017/2018" للعام الجامعي  الثالثة" الجلسة لجنة شئون التعليم والطالب إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
  . 10/12/2017 الموافق  األحديوم 
 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 

 ثالثا :  موضوعات أخري :
 613/4/12/7201الموضوع رقم 

لطااب جامعااة االمنوطااة بعماال الالئحااة الجدياادة لكليااة  تشااكيل لجنااة المناااه  وعلااى  الموافقااةبشــأن  ـــــ عميااد الكليااةمااذكرة أ.د/ 
ماس سانوات ختطوير لوائح مرحلة البكالوريوس في الطب والجراحة والتي وردت بها إختفار سنوات الدراسةإلى ... المنوفية .

 . ففول دراسية( + سنتين إمتياز10)
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 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي: لى تشكيل لحنة المناهجالموافقة ع
 عميد الكلية  أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين ـ 1 
 عميد كلية الصيدلة ومدير مركز الجودة بالجامعة   ـ أ.د/ وفاء أحمد زهران 2 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أ.د/ نانسي يوسف أسعد ـ3 
 مناهج ـ مركز تطوير التعليم بالكليةلجنة ال  أ.د/ هيام عبد السميع  عياد ـ4 
 رئيس قسم الفسيولوجيا أ.د/ هشام عبد الرازق ضياء الدين ـ5 
 رئيس قسم التشريح  أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي ـ6 
 رئيس قسم طب األسرة  أ.د/ هالة مصيلحي شاهين ـ7 
 رئيس فسم الفارماكولوجياقائم بعمل   ـ أ.د/ مها محمد البطش8 
 ستاذ بقسم الصحة العامة طب المجتمعاأل  مود السيد أبو سالمأ.د/ مح ـ9 
 األستاذ بقسم الجراحة العامة   أ.د/ أيمن أحمد البتانوني ـ10 
 األستاذ المساعد بقسم الباطنة العامة  عمارةأ.د/ محمود محمد  ـ11 
 األستاذ المساعد بقسم األشعة التشخيصية  ـ أ.د/ أشرف أنس زيتون 12 

 مدرس بقسم األنف واألذن والحنجرة حمد محمود موسى حمدانـ أ.د/ أ13 

 طب األطفالبقسم  مدرس ـ أ.د/ رانيا صالح عباس الزيات14 

 طالب بالفرقة السادسة  الطالب / محمود غباشي ـ15 
 623/4/12/7201الموضوع رقم 

 ناوفمبرحدة ضمان الجودة لشهر و  موضوعاتالموافقة على عرض  ـ بشـأن مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةد/ عرض خطاب 
 على النحو التالي :  2017

 ا بناءا على مراجعة :1
 . المراجع الداخلي والمراجع الخارجي لبرنام  بكالوريوس الطب والجراحةتقرير * 
 الطب والجراحة . التقرير السنوي لبرنام  بكالوريوس * 

 * أراء األطراف المجتمعية .
 * أراء الخريجين .

 آلتي :نوفي با  
ا أعادة فياغة األهداف التعليمية المستهدفة للبرنام  لتحقيق أقفي مدي للتطابق ماع المعاايير األكاديمياة 1  

 القومية المرجعية .
  Tutorialللكلياة باضاافة  ا إعاادة فاياغة هيكال  البرناام  بحياا يتوافاق ماع تعاديالت الالئحاة الداخلياة 2  

 اطنة  الخافة والجراحة الخافة .وتحديد عدد ساعات تدريس أقسام الب
 ا عرض البرنام  بعد تعديله على المراجع الداخلي والخارجي إلعادة تقييمه .3  

 . 2017/2018ا اعتماد تشكيل فرق المراجعة الداخلية لعام 2
 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 633/4/12/7201الموضوع رقم 

كتاب  6/2 ة العاماة بنادعلى توزيع ميزانية هذا العاام )الموازنا الموافقةبشـأن  ـــمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
ا طااب  ومجااالت ووثااائق أخاارى لشااراء كتااب ومراجااع طبيااة للمكتبااة( علااي أقسااام : الهسااتولوجيا ا األمااراض النفسااية والعفاابية

ساتمائة جنياة( )ساتة أالف و  6600ي بواقاع وجراحة العين ا األنص واألذن والحنجرة ا عالل األورام والطاب الناووي ... بالتسااو 
 لكل قسم حيا أن هذه األقسام هي التي عليها الدور في الشراء .
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 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
 643/4/12/7201الموضوع رقم 
وجيا قسم الفارماكولبالمدرس على انتداب د/ معالي عبد المعبود  الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

ظـرا ن...  2017/2018للعـام الجـامعي  بكلية الطب جامعة طنطا وذلك لتدريس مـادة الفارماكولوجيـا لطـالب الفرقـة الثالثـة بالكليـة
 .لقلة عدد السادة أعضاء هيئة التدريس 

 : ـرارـالقــ

 امعة الموافقة ... ويرفع للج
 563/4/12/7201الموضوع رقم 

ــــ لشاائون التعلاايم والطااالبمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة  لرحمن اعباادعلااى تفااويب نتيجااة الخااري  / رامااي محمااد  الموافقااةبشــأن  ـ
الـب فـي . تـم إعـادة التصـحيح لمـادة النسـاء والتوليـد حيـث قـدرت اللجنـة أحقيـة الط... 2015المشالوي خري  الكلية دور نوفمبر 

 424درجـة وتصـبح الدرجـة الكليـة للمـادة  177ر5درجـة بـدال مـن  193ر5درجة لتصبح درجة التحريري للمادة  16دة مقدارها زيا
دال درجـة بتقـدير عـام ممتـاز بـ 1258جدا والمجمـوع الكلـي للفرقـة السادسـة  درجة بتقدير جيد 408درجة بتقرير جيد جدا بدال من 

 درجة بتقدير عام جيد جدا . 5521درجة عام ممتاز بدال من  5537موع التراكمي درجة بتقدير عام ممتاز والمج 1242من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 663/4/12/7201الموضوع رقم 
 : 2017/2018معيللعام الجا كل منلعلى إيقاف القيد األول  الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 . الخارج ب بالفرقة األولي نظرا لسفره والمقيد  محمد مجدي محمود أبو الحسن /الطالبااا 1
  الخارج .ب الثانية نظرا لسفرهبالفرقة  والمقيد  إسالم السيد محمد الفرخ  /الطالبااا 2
 .  لظروفه المرضيةنظرا  الثانيةبالفرقة  والمقيد  أحمد جالل عبد الستار العمري  /الطالبااا 3
 .  لظروفه المرضيةنظرا  الثانيةبالفرقة  والمقيد   أحمد محمد عبد المقفود /الطالبااا 4
 )إيقاف القيد الثاني(.. والمقيد بالفرقة األولي نظرا لسفره بالخارج . محمد مجدي عبد النبي إبراهيم /الطالبااا 5

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 673/4/12/7201الموضوع رقم 

  تحانات لمرحلةعلى تشكيل لجنة الممتحنين لوضع أسئلة ام الموافقةبشأن  ـــ لشئون التعليم والطالبل الكلية مذكرة أ.د/ وكي
 على النحو التالي : 2017/2018للعام الجامعي البكالوريوس 

 أستاذ بالقسم أ.د/ محمد محمد عبد الغفار  قسم الأستاذ ورئيس   أ.د/ وفاء محمد القرش  قسم الطفيليات :
 أستاذ بالقسم أ.د/ جيهان صالح صادق   أستاذ بالقسم .د/ نادية صالح النحاسأ

 أستاذ بالقسم  محمود أ.د/ أحمد ثابت قسمالأستاذ ورئيس  أ.د/ فادي محمد الجندي  قسم طب األطفال :
 أستاذ بالقسم  أ.د/ غادة محمد المشد   أستاذ بالقسم  أ.د/ أحمد أنور خطاب 

 أستاذ بالقسم  عصام الدين جابر صالحأ.د/  قسمال:أ.د/ عادل محمود حنفي أستاذ ورئيس  فابجراحة المخ واألعقسم 
 أستاذ بالقسم أ.د/ أحمد جمال الدين عزب  أستاذ بالقسم أ.د/ هشام يسري أبو رحمة 

 أستاذ بالقسم أ.د/ هيثم البلتاجي عبد القادر 
 قسمالأستاذ ورئيس  الظاهر أمين  أ.د/ صفاء عبد قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية :

 أستاذ بالقسم   أ.د/ نيرة فهمي جرجس أستاذ بالقسم أ.د/ سامي عبد الهادي حماد 
 أستاذ مساعد بالقسم أ.د/ عزة وجية زناتي 

 قسمالأستاذ ورئيس  أ.د/ أميمه أبو الفتح محروس  قسم الفحة العامة وطب المجتمع :
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 أستاذ بالقسم أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول  تاذ بالقسمأس أ.د/ محمود السيد أبو سالم    
 أستاذ بالقسم أ.د/ ربيع الدسوقي البهنسي 

 الفرقة األولي : قسم التشريح واألجنة :
 أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتي أستاذ بالقسم   قسمالأستاذ ورئيس   أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

 بالقسممساعد أستاذ   نهي محيي السيد عيسيأ.د/   بالقسممساعد أستاذ   محمد الشريفأ.د/ نيفين  
 الفرقة الثانية : 

 أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتي أستاذ بالقسم  أستاذ ورئيس القسم  أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي 
 بالقسممساعد ذ أستاوائل بدر محيي الدين الخولي   أ.د/  أستاذ مساعد بالقسم   أ.د/ عبير السيد الميهي 

 قسم األنص واألذن والحنجرة :
 أستاذ بالقسم  أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب  أستاذ ورئيس القسم   أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 

 القسمأستاذ مساعد ب  أيمن على عبد الفتاحأ.د/    أستاذ بالقسم أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل  
 المدرس بالقسم د/ طارق عبد الرحمن  و قسمد/ إيمن على عبد الفتاح أستاذ مساعد بال

اضـرات و امتحـان أخـر المح   مسئولين على أعمال امتحانات طبه الفرقة الرابعة  ... امتحان أخر الرواند اإلكلينيكي أعمـال سـنة
 النظرية أعمال تحريري وشفوي .

 لمدرس بالقسما  خليفة د/ محمد عبد الحكيم و المدرس بالقسم  عبد الشافيد/ إبراهيم أحمد 
 لمتابعة المحاضرات والدروس العملية وحضور وغياب الطلبة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: خامسا 
 683/4/12/7201الموضوع رقم 

 دأحماد عبا /الطبيـبمجلس القسم علاى محاو الجازاء الموقاع علاى  ةعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم جراحة العظام ا بشأن موافق
ات لام يوقاع علياه أي جازاء 29/1/2014( بتـاريخ 1933المدرس المساعد بالقسـم بقـرار أ.د/ رئـيس الجامعـة رقـم )المنعم دويدار 

 بعد ذلك وحتى اآلن يؤدي مهام وواجبات وظيفته على الوجه األكمل ومتعاون مع زمالئه ورؤسائه
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 693/4/12/7201الموضوع رقم 

 إلكلينيكيــةالباثولوجيــا ابقســم  ةالمعيــدأمياارة زكااي يااس باادوي  /ةالطبيبــالموافقااة علااى تعيااين ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 معةالموافقة .. ويرفع للجا
 703/4/12/7201الموضوع رقم 

اإلكلينيكيــة  المعيـدة بقسـم الباثولوجيـاعبيار ماادحت بسايوني  /ةالطبيبـالموافقاة علااى تعياين بشـأن  ـــــ ماذكرة شائون هيئاة التاادريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 713/4/12/7201الموضوع رقم 

 األعصابجراحة المخ و المعيد بقسم محمد محمود أبو حسين  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن ــ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . فيةنظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنو  بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 723/4/12/7201الموضوع رقم 
طـب حـاالت يـدة المع أباو حجاازي  إيمان عباد هللا عباد الساتار /ةالطبيبـالموافقة على تعيين بشأن  ــــ مذكرة شئون هيئة التدريس

علـى درجـة  انظـرا لحصـوله القسـم والكليـة بـذات طاب حااالت الحرجاة لشاغل وظيفاة مادرس مسااعدبالكليـة  التخـديربقسـم الحرجة 
 . الماجستير من طب المنوفية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 733/4/12/7201الموضوع رقم 

تخـدير بالكليـة المعيـدة بقسـم الأساماء إباراهيم محماد زويادي  /ةالطبيبـالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن ــــ مذكرة شئون هيئة التادريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةمدرس مساعد لشغل وظيفة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 743/4/12/7201الموضوع رقم 

بالكليـة لينيكيـة المعيـدة بقسـم الباثولوجيـا اإلكمناى فارل ساالمة  /ةالطبيبـالموافقة على تعياين بشـأن  ـــ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 753/4/12/7201الموضوع رقم 

لشاغل وظيفاة  دير بالكليـةالمعيـدة بقسـم التخـساميرة فاؤاد عيااد  /ةالطبيبـالموافقة على تعيين بشـأن  ــ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةمدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 763/4/12/7201الموضوع رقم 

 الطفيليات  المعيدة بقسم أميرة محمود عبدالحميد عطا هللا /ةالطبيبالموافقة على تعيين بشأن  ـ مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 377/4/12/7201الموضوع رقم 

 احة العامة المعيدة طب طوارئ بقسم الجر ود حجازي إيمان محم /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد طب طوارئ بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 837/4/12/7201الموضوع رقم 

ــقااة علااى تعيااين الموافـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس المــدرس المســاعد بقســم سااومة الساايد درويااش عجااالن  /ةالطبيب
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس الميكروبيولوجيا بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 973/4/12/7201الموضوع رقم 
اطنـة العامـة المـدرس المسـاعد بقسـم البهباه يحياا السايد أحماد  /ةالطبيبـالموافقة على تعيين ــ بشـأن  تدريسمذكرة شئون هيئة ال

 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 380/4/12/7201الموضوع رقم 
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بالكليـة  خـديرالتالمدرس المسـاعد بقسـم أمل جودة السيد جودة  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  كرة شئون هيئة التدريسمذ
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 813/4/12/7201الموضوع رقم 

لكيميــاء المــدرس المســاعد بقســم امنااال عبااد الماانعم الليثااي  /ةالطبيبــالموافقااة علااى تعيااين ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس الحيوية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 ةالموافقة .. ويرفع للجامع
 823/4/12/7201الموضوع رقم 

م والطـب المـدرس بقسـم عـالج األوراالموافقة على تعياين د/ أشارف السايد أحماد عباد الغناي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد النووي بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 ن ... ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدي
 833/4/12/7201الموضوع رقم 

العامـة  الصـحةبقسـم  األسـتاذ المسـاعدالموافقاة علاى تعياين د/ هويادا محماد أناور الشااذلي ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية  وطب المجتمع

   :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األساتذة
 843/4/12/7201الموضوع رقم 

حـة العـين األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب وجراالموافقة على تعيين د/ هشام محماد فاؤاد المازار ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 امعةالموافقة على مستوي األساتذة... ويرفع للج
 385/4/12/7201الموضوع رقم 

يكروبيولوجيـا األسـتاذ المسـاعد بقسـم المالموافقة على تعيين د/ نهلة على عبد الوهاب ملياك ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
س تـاريخ مـرور خمـ 24/12/2017نهـا حتـى يبـذات القسـم والكليـة علـى أن يؤجـل تعيلشغل وظيفاة أساتاذ الطبية والمناعة بالكلية 

 سنوات على وظيفة أستاذ مساعد .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة... ويرفع للجامعة
 386/4/12/7201الموضوع رقم 

سـم األمـراض األسـتاذ المسـاعد بقالموافقاة علاى تعياين د/ إباراهيم إباراهيم حساين المحاالوي بشـأن  ــ مذكرة شئون هيئة التدريس
تــاريخ مــرور خمــس  28/1/2018حتــى  تعيينــهعلـى أن يؤجــل بــذات القســم والكليــة وظيفااة أسااتاذ لشااغل الصـدرية والتــدرن بالكليــة 

 سنوات على وظيفة أستاذ مساعد .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة... ويرفع للجامعة
 387/4/12/7201الموضوع رقم 

ألمـراض ااألسـتاذ المسـاعد بقسـم لارازق مساعود الاوحش الموافقة على تعياين د/ ربااب عباد اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 تـاريخ مـرور خمـس 28/1/2018ا حتـى ينهـبـذات القسـم والكليـة علـى أن يؤجـل تعيلشاغل وظيفاة أساتاذ الصدرية والتدرن بالكليـة 

 سنوات على وظيفة أستاذ مساعد .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة... ويرفع للجامعة
 388/4/12/7201الموضوع رقم 
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لتـدرن بقسـم األمـراض الصـدرية وا المـدرس جيهاان علاى عباد العاالالموافقاة علاى تعياين د/ ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التادريس
 تاريخ مرور خمس سنوات على 28/1/2018نها حتى يبذات القسم والكلية على أن يؤجل تعيمساعد لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
 . مدرسوظيفة 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ... ويرفع للجامعة
 893/4/12/7201الموضوع رقم 

لمجتمـع األسـتاذ بقسـم الصـحة العامـة وطـب ا لنظر فاي انتاداب أ.د/ فافاء عباد الفتااح بادراـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بواقع يوم واحد أسبوعيا . 2017/2018لجامعي بالكلية  للتدريس بكلية التربية جامعة السادات للعام ا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 390/4/12/7201الموضوع رقم 

 سـاء بالكليـة األستاذ المساعد بقسـم التوليـد وأمـراض الن لنظر في منح د/ محمد عبد هللا رزق اـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 العربية السعودية اعتبارا من تاريخ أخالء طرفه .إعارة بدون مرتب للعمل بالمملكة 

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 391/4/12/7201الموضوع رقم 

 لبولية االمدرس بقسم جراحة المسالك  لنظر في مد إعارة د/ محمد سيد أحمد القطب عزيزاـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لى مع تغير جهة العمل من مستشفي األسرة الدولي إب للعمل بالمملكة العربية السعودية بالكلية لمدة عام رابع بدون مرت
 . 12/12/2017اعتبارا من  مستشفي دار المداواة الطبي

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 923/4/12/7201الموضوع رقم 

ال بالكليـة المدرس بقسم طب األطفمحمد إبراهيم محمد غريب  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2017اعتبار من  بدولة الكويتبدون مرتب للعمل خامس لمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 933/4/12/7201الموضوع رقم 

راحــة الجبقســم  األســتاذ المســاعدعاشااور هااادي فااالح أبااو  /دالموافقااة علااى تجديااد إعااارة ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 .1/11/2017اعتبار من بدولة الكويت بدون مرتب للعمل س سادلمدة عام بالكلية  العامة
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 943/4/12/7201الموضوع رقم 

الجراحــة  األســتاذ المتفــرغ بقســمتعلااب عبااد العزيااز عباااس  /دالموافقااة علااى تجديااد إعااارة أ.ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 .6/12/2017اعتبار من بدولة الكويت بدون مرتب للعمل  ثالالمدة عام بالكلية  العامة
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 395/4/12/7201الموضوع رقم 

األنــف بقســم ســمعيات مــدرس  ماادحت فتحااي محمااد يوسااص /دالموافقااة علااى تجديااد إعااارة ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 .20/12/2017اعتبار من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  ثالالمدة عام بالكلية واألذن والحنجرة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 396/4/12/7201الموضوع رقم 
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 اء الحيويـةالكيميـالمـدرس بقسـم  حمد كامل عباد الحاافظغادة م /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2017اعتبار من بالمملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 397/4/12/7201الموضوع رقم 

 ة العامة بالكلي األستاذ بقسم الجراحةأحمد طارق إبراهيم فوزي  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .5/9/2017اعتبار من بدولة الكويت بدون مرتب للعمل  عاشرلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 399/4/12/7201الموضوع رقم 

واألذن  األنـفالمـدرس بقسـم   حاافظ عطاا هللا حسانعطاا هللا /دالموافقاة علاى تجدياد إعاارة ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التادريس
 .16/12/2017اعتبار من بالمملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  تاسعلمدة عام بالكلية  والحنجرة
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 400/4/12/7201الموضوع رقم 

ة بـدون إعـار بالكليـة  الباطنـة العامـةالمـدرس بقسـم  حمادي حاماد بادر محمد /دنظر في منح الـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
وات تــاريخ اســتيفائه مــدة ثــالث ســن 27/1/2018تــاريخ  اعتبــارا مــن تــاريخ قيامــه بهــا بعــد مرتــب للعمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية

 .كعضو هيئة التدريس 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 ات الثقافية :: موضوعات العالقسادسا
 401/4/12/7201الموضوع رقم 

 الموافقة علي سفر كل من :   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
ولي إلاي برشالونة بأسابانيا لحضاور الماؤتمر الاد طب وجراحة العيناألستاذ المساعد بقسم ا د/ سامح محمد الجوهري 1

ل مــن يوليــو حتــى األو  30فــي الفتــرة مــن ة الااذي تنظمااه جمعيااة جراحااي العيااون الدوليااة لجراحااات العيااون  والممارسااة العلمياا
 علي نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر . 2018أغسطس 
ر الماؤتمر إلى دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة لحضاو  المدرس بقسم الكيمياء الحيويـةا د/ نهي ربيع محمد بيومي 2
 20تـى ح 19فـي الفتـرة مـن الثالا للطب البيولوجي وطرق التشاخي  الاذي تنظماه المنظماة الدولياة للطاب البيولاوجي الدولي 
 لسيادتها دعوة لحضور المؤتمر . دعلى نفقتها الخاصة حيث يوج 2018إبريل 

الجمعيااة إلااي فيينااا بالنمسااا لحضااور مااؤتمر المــدرس بقســم األشــعة التشخيصــية ااا د/ شاايماء عبااد الحميااد حساانين 3
 ر .علي نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالمؤتم 2018مارس  4فبراير حتى  28في الفترة من األوروبية ل شعة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 402/4/12/7201الموضوع رقم 

 مقدم من كل من :قبول االعتذار ال  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
  بقسم الصحة العامة وطب المجتمعاألستاذ   ا أ.د/ محمود السيد أبو سالم 1
  بقسم الصحة العامة وطب المجتمعالمدرس  ا   د/ زينب عبد العزيز قاسمي 2

تاوبر كأ 30حتاى  27عن عدم حضورهم المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للجمعية المفرية لمكافحة العدوي في الفتارة مان 
 .بفندق توليب باإلسكندرية وذلك لظرف خافة .   2017
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 403/4/12/7201الموضوع رقم 

 عقده في بإحاطة المجلس علما بتوفيات مؤتمر قسم طب األطفال  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
بقاعاة  2017أكتاوبر  4بفندق موفنبييك بالقاهرة وسبقة ورشة عمل يوم األربعاء الموافقاة  2017أكتوبر  6حتى  5الفترة من 

 المؤتمرات بالكلية .
 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 440/4/12/7201الموضوع رقم 

 ل من :من ك ةإحاطة المجلس علما بالتقارير المقدم ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
وراه والمشرف الرئيسي علاى رساالة الادكت بالكليـة المخ واألعصابأستاذ ورئيس قسم جراحة ا أ.د/ عادل محمود حنفي 1

 لفترة في ا بجامعة زيوريخ بسويسراالمدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك لمتابعة الطبيب/ محمد نبيل حنفي 
 وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشراف المشترك .ي نفقة عل 2017 نوفمبر 6حتى  أكتوبر 30من 

بونة األستاذ المساعد بقسم طب جراحة العين بالكلية وذلـك عـن سـفر سـيادته إلـى لشـا د/ هاني أحمد خيري عبد العزيز 2
 11حتــى  7رة مــن بالبرتغــال لحضــور المــؤتمر الســنوي للجمعيــة األوروبيــة للميــاه البيضــاء وجراحــات تصــحيح األبصــار فــي الفتــ

 . 5/11/2017على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  2017أكتوبر 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 540/4/12/7201الموضوع رقم 

عااة نيقوساايا امالتعاااون بااين الجامعااات المفاارية و جرأي الكليااة فااي  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 بقبر  .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 سابعا:  موضوعات البحوث العلمية :
 640/4/12/7201الموضوع رقم 

عباد  /كتوراألسـتاذ الـدباأن  موافقاة مجلاس قسام طاب وجراحاة العاين  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلياة للدراساات العلياا والبحاوا 
 . براءة اختراع تحت عنوان جهاز ثالثي التفريص في الجلوكوماقسم قد حصل على الألستاذ باالخالق إبراهيم السعدني 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 740/4/12/7201الموضوع رقم 

جراحـة ئـيس قسـم أسـتاذ ور ترشيح أ.د/ السيد مرساي زكاي الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
فــي  ( والتــي تمــنح لذســتاذ الجــامعي المتميــز2017/2018العظــام  لنيــل جــائزة خليفــة التربويــة الدوليــة فــي دورتهــا الحاديــة عشــر )

 البحث العلمي .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 408/4/12/7201الموضوع رقم 

 لمكافأة النشر العلميكل من : موافقة على ترشيح ال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
     األمراض الصدرية والتدرن بقسم  المدرس جيهان على عبد العال د/ ا 1
     الهستولوجيابقسم  المدرس  رانيا إبراهيم ياسيند/ ا 2

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 409/4/12/7201الموضوع رقم 

 لقسم  2017/2018الموافقة على الخطة البحثية للعام الجامعي  ـ بشأنللدراسات العليا والبحوا مذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
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 .عالل األورام والطب النووي 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 410/4/12/7201الموضوع رقم 

 ريس وهم على حاا للسادة أعضاء هيئة التدالموافقة على تسجيل أب ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
  النحو التالي : 

 عدد األبحاا الدرجة القسم االسااااام م
 34 أستاذ أمراض النساء والتوليد محمد أحمد سامي قنديلد/ أ. 1
 5 أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم عزة وجيه زناتيد/  2
 2 درسالم الطب الشرعي والسموم د/ فاطمة شعبان قنديل 3
 8  المدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ هبه خضري عالم 4
 8  المدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ ياسر عطا شحاته 5
 6  المدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ رضا عبد اللطيف الغمريني 6
 13 المدرس الصحة العامة وطب المجتمع د/ زينب عبد العزيز قاسمي 7
 4 المدرس طب وجراحة العين سامي عبد العزيز مرسيد/ محمد  8
 6 المدرس األشعة التشخيصية د/ شيماء عبد الحميد عبد المجيد 9

 1 المدرس الفارماكولوجيا اإلكلينيكية بريك د/ هدي إبراهيم عبد الحفيظ 10
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
 114/4/12/7201ضوع رقم المو

س الجامعااة أ.د/ نائااب رئااي مكتــب الســيدماان  إليناااالنظاار فيمااا ورد  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 . ادة بذلك طالب الدراسات العليا بالكلية وتحويل المتسبب للتحقيق واإلفيا والبحوا فيما يخ  نتائ  بعض للدراسات العل

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما .
 214/4/12/7201الموضوع رقم 

 قبول العذر المقدم من كل من :الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
   ا ط/ محمد شوقي محرم 2   ا ط/ أحمد رفعت عبد اللطيص 1 

 وذلك لظروف مرضية .  2017ريل وأكتوبر عند دخول االمتحان جزء ثاني دكتوراه طب وجراحة العين دور إب

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 134/4/12/7201الموضوع رقم 

تخصصـات ساتير دبلوم وماج( 60لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
 مختلفة .

 القـــرار

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  الدراسة مد فترةعلى  الموافقة
 الطب الطبيعي والتأهيلماجستير    عباسـ ط/ محمود عبد الهادي 1
 طب األطفالماجستير   آالء محمد محمد خليل بسيونيـ ط/ 2
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ مي أبو اليزيد منصور3
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ أسماء علي حسن عامر4
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 ماجستير طب األطفال  يسرا عبد الرحمن أنور حشيشـ ط/ 5
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ سالي سعد محمود الضبع6
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ سمر شبل علي سلطان7
 ماجستير طب األطفال   هالة فؤاد عزت أحمدـ ط/ 8
 ماجستير طب األطفال   ـ ط/ هبه السيد إبراهيم شحاته9

 ماجستير طب األطفال   ه علي الطويلـ ط/ شيماء ط10
 ماجستير طب األطفال  ـ ط/ ماريان سمير بولس رميس   11
 األنف واألذن والحنجرةماجستير   فايد عبد الحميد ـ ط/ أحمد هشام 12
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  ـ ط/ ياسمين حسن عبد الفتاح  13
 واألذن والحنجرةماجستير األنف     ـ ط/ ميخائيل شكري حبيب 14
 جراحة العظامماجستير   ـ ط/ أحمد محمود جوده يوسف 15
 جراحة العظامماجستير    فخر اإلسالم محمد أحمد ـ ط/ 16
 ماجستير جراحة العظام  ـ ط/ سمير محمود حماد عبد الحميد  17
 ماجستير جراحة العظام  ـ ط/ نسرين كمال محمد عبد هللا  18
 ماجستير جراحة العظام  لعزيز  ـ ط/ أحمد جمال عبد ا19
 ماجستير جراحة العظام     ـ ط/ محمد سعيد قطب 20
 ماجستير جراحة العظام  ـ ط/ المعتز باهلل محمد أحمد حسن  21
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   ـ ط/ إيمان محمد أحمد عامر  22
 ة والتناسليةاألمراض الجلديماجستير   ـ ط/ وسام عبد الستار فرحات   23
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ـ ط/ ريم وجدي أحمد موسي   24
 ماجستير الفسيولوجيا  ـ ط/ مني السعيد عبد الوهاب فرج   25
 الجراحة العامةماجستير      سامح محمد علي مشاليـ ط/ 26
 ماجستير الجراحة العامة     عالء محمد الشاملي السيدـ ط/ 27
 ماجستير الجراحة العامة      اء عبد هللا خليلـ ط/ دع28
 ماجستير الجراحة العامة  ـ ط/ محمد الظريف السيد النجار   29
 ماجستير الجراحة العامة      تامر محمود الصاوي ـ ط/ 30
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ محمود أنور محمد صابر   31
 أمراض الباطنة العامة ماجستير     محمدـ ط/ ساره محمد حيدر 32
 ماجستير أمراض الباطنة العامة      ـ ط/ محمود إبراهيم محمود 33
 ماجستير طب وجراحة العين  ـ ط/ أريج محمد إبراهيم عبد اللطيف  34
 ماجستير طب وجراحة العين  ـ ط/ أحمد طارق أبو بكر يسن   35
 وجراحة العينماجستير طب  ـ ط/ ريهام عبد هللا عبد الغني الشرقاوي 36
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   ـ ط/ جهاد حلمي أحمد شلبي   37
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  ـ ط/ خلود جمال محمد عمارة   38
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير   ـ ط/ مرقس زكريا سالمة غالي   39
 ب واألوعية الدمويةماجستير أمراض القل      ـ ط/ احمد صالح عيسوي 40
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      ـ ط/ نادر نبيل خليفة بريري 41
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  ـ ط/ اسالم محمد عبد الغني الحبشي 42
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 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      ـ ط/ عمرو السيد يحي43
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      ـ ط/ أحمد عادل عبد الشافي44
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      ـ ط/ إيهاب عبد المجيد عليوة45
 ماجستير طب الحاالت الحرجة      ـ ط/ محمود حامد عثمان46
 ماجستير التخدير والعناية المركزة      ـ ط/ رشا فؤاد مطاوع الشوني47
 عالج األورام والطب النووي ماجستير       شجيـ ط/ أيمان حلمي 48
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   ـ ط/ نهي محمد سالمة المسلماني   49
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   ـ ط/ هبه هللا جمال إسماعيل السيد   50
 دبلوم جراحة العظام  ـ ط/ هيثم حسان أبو الفتح بسيوني   51
 دبلوم طب األطفال  دين رمضان موسيـ ط/ وليد صالح ال52
 دبلوم الطب الطبيعي والتأهيل  ـ ط/ محمود حمدي محمد أحمد53
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   ـ ط/ مي محمد عالء الدين محمد54
 ماجستير جراحة العظام   ـ ط/ محمد أحمد السيد بدوي 55
 واألوعية الدمويةأمراض القلب  ماجستير  ـ ط/ محمود حسان أحمد الكومي56
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ـ ط/ أحمد تيسير حافظ أبو سريوة57
 ماجستير طب األسرة  ـ ط/ هبه هللا مصطفي عبد الرحمن58
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   بدران السيد السيد ـ ط/ رحاب59
 ةماجستير األمراض الجلدية والتناسلي  ـ ط/ منى أحمد متولي صالح  60

  414/4/12/7201الموضوع رقم 
اجسـتير ودكتـوراه ( درجـة دبلـوم وم20لعـدد )الموافقاة علاى إيقااف القياد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 

 تخصصات مختلفة .
 : ـرارـالقــ

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

 لظروف خاصة         1/10/2017لمدة عام من    دكتوراه الجراحة العامة      حمد فالح محمدمحمود أ /اا ط1
 لظروف خاصة    1/4/2017لمدة عام من  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية   عبد مريم ملك سوريا لبيشوي  /اا ط2
 لظروف خاصة      1/10/2016لمدة عام من   التخدير والعناية المركزةدكتوراه  ندا مفطفي حسن شكري    /اا ط3
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من    أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير عبد هللا أبوزيد حمد رضوان    /اا ط4
 لظروف خاصة 1/4/2017لمدة عام من     طب األطفال ماجستير رشا ممدوح جمعة حسن    /اا ط5
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من    األنف واألذن والحنجرة ماجستير      بيتر وجيه شاكر  /اا ط6
 بأثر رجعي 1/4/2016لمدة عام من    األشعة التشخيصية ماجستير محمد محمود شاكر عالم    /اا ط7
 لمرافقة الزوج 1/10/2017لمدة عام من     الجراحة العامة ماجستير نشوي سعيد عيسي عيسي    /اا ط8
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من    األشعة التشخيصية ماجستير حمدي زكي القرمة   هبه  /اا ط9
 لظروف خاصة 1/10/2017لمدة عام من    دبلوم أمراض الباطنة العامة أحمد إبراهيم أحمد عبد هللا    /اا ط10
 لظروف خاصة 1/10/2017لمدة عام من    ماجستير األشعة التشخيصية خالد محمود عبد المنعم    /اا ط11
 بأثر رجعي 1/10/2015لمدة عام من    ماجستير طب وجراحة العين عمرو محمد بكر بركات    /اا ط12
 بأثر رجعي 1/10/2015لمدة عام من    ماجستير األمراض الصدرية والتدرن      نجوي إبراهيم العربي /اا ط13
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من    ماجستير طب األسرة هبه هللا مفطفي عبد الرحمن    /اا ط14
 لرعاية الطفل  1/10/2017لمدة عام من    األمراض الجلدية والتناسليةماجستير منال برعي عبد الحميد رشوان    /اا ط15
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 لظروف خاصة 1/10/2017لمدة عام من     الجراحة العامة ماجستير محمد عفام محمد عبده    /اا ط16
 بأثر رجعي 1/10/2016لمدة عام من     جراحة العظام ماجستير ربي حسن    عبد العاطي مغ /اا ط17
 لمرافقة الزوج 1/10/2017لمدة عام من     الجراحة العامة ماجستير نشوي سعيد عيسي عيسي    /اا ط18
 لظروف خاصة 1/10/2017لمدة عام من    دبلوم طب األطفالأسماء محمود حسن الخواض    /اا ط19
 لظروف خاصة 1/10/2017لمدة عام من    دبلوم طب األطفال      انم رزق أحمد رزق ه /اا ط20
 لظروف خاصة 1/10/2017لمدة عام من    ماجستير أنف واذن     مفطفي عبد الجواد محمد /اا ط21

  541/4/12/7201الموضوع رقم 
 صصات مختلفة .تخ ( درجة دبلوم وماجستير66لعدد )غاء القيد الموافقة على إل ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
  لتجاوز المدة القانونية     طب األسرة ماجستير   فاطمة السيد زكي  ا ط/1
  المدة القانونية لتجاوز     ماجستير طب األسرة   إبراهيم حميدة حسني  ا ط/2
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   محمد عبد الفتاح محمد  ا ط/3
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   سمير محمد علي  ا ط/4
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    مرام ميمون عباس ا ط/5
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    فاطمة جمال محمود ا ط/6
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    داليا محمد عبد الحميد ا ط/7
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    شيماء إسماعيل السيد ا ط/8
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   أسالم جمال الدين عبد السالم ا ط/9
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   شرين فالح محمود  ا ط/10
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة  باسم السيوفي عبد الحميد ا ط/11
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   شيرين شبل محمود ا ط/12
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    نادر فكري عوض قطب ا ط/13
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   محمد يحيي عبد العزيز ا ط/14
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    وليد جمال عبد الرحيم ا ط/15
  لتجاوز المدة القانونية     األسرةماجستير طب     محمد جمال محمد ا ط/16
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    شيماء محمود عنتر ا ط/17
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   سارة إبراهيم محمد احمد ا ط/18
  نونيةلتجاوز المدة القا     ماجستير طب األسرة    نورا مقبل عبد الفتاح ا ط/19
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   رانيا رياض إبراهيم  ا ط/20
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   إبراهيم موريس جاد ا ط/21
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   عال عبد اللطيص الزكي فايد ا ط/22
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   ى محمدمحمد فبري موس ا ط/23
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    رانيا فتحي إبراهيم  ا ط/24
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة  ثروت عبد الحميد أحمد  ا ط/25
  لتجاوز المدة القانونية     سرةماجستير طب األ   تامر نعمت هللا عبد الغفار ا ط/26
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   منى طه محمد عبد الحليم ا ط/27
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   أسماء محمد عبد الرؤوف ا ط/28
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  انونيةلتجاوز المدة الق     ماجستير طب األسرة   احمد محمود عبد التواب ا ط/29
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   غادة محفوظ علي  ا ط/30
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    محمد علي عبد الحميد ا ط/31
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   نورا حمدي عبد المففود ا ط/32
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    تامر وحيد متولي ا ط/33
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    محمد علي حسن ا ط/34
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    محمد جمال عبد هللا ا ط/35
  نونيةلتجاوز المدة القا     ماجستير طب األسرة   هناء السيد كامل ا ط/36
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   عماد عادل عبد العزيز  ا ط/37
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   حنان عبد الحكيم عامر ا ط/38
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة     رشا محمد زنفل ا ط/39
  لتجاوز المدة القانونية     اجستير طب األسرةم   رامي محمد عبدة ا ط/40
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    محمد السيد عبد الحق ا ط/41
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    السيد معوض عطية ا ط/42
  انونيةلتجاوز المدة الق     ماجستير طب األسرة    محمد محمد فالح ا ط/43
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة  عبد المحسن عبد المحسن سيص الدين ا ط/44
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   نجالء احمد عبد العاطي ا ط/45
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    نشوى خليفي إبراهيم ا ط/46
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة    د يوسص شبابيكمحم ا ط/47
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة     هبه فالح سعد ا ط/48
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة   خالد جالل عشرين  ا ط/49
  لتجاوز المدة القانونية     ماجستير طب األسرة  سحر فالح عبد المعطي  ا ط/50
  لتجاوز المدة القانونية   واألجنةماجستير التشريح   احمد نفادي عبد الفتاح  ا ط/51
  لتجاوز المدة القانونية   واألجنةماجستير التشريح    دعاء عبد الرازق حسن ا ط/52
  ة القانونيةلتجاوز المد   ماجستير الكيمياء الحيوية  محمد السعيد بكر عبد هللا  ا ط/53
  لتجاوز المدة القانونية   ماجستير الكيمياء الحيوية   عفام محمد السيد احمد ا ط/54
  لتجاوز المدة القانونية   ماجستير الكيمياء الحيوية   محمد عبد الرازق يوسص ا ط/55
  لتجاوز المدة القانونية   ماجستير الكيمياء الحيوية    نورا فؤاد كمال منفور ا ط/56
  لتجاوز المدة القانونية   ماجستير الكيمياء الحيوية    نسمة فتحي التالوي  ا ط/57
  لتغيير التخصص    الجراحة العامةماجستير     أية أحمد عبد المقفود ا ط/58
 عديل النيابةلت    طب األسرةماجستير     سمر سامي مسعد ا ط/59
 لتجاوز المدة القانونية    ياتماجستير الطفيل  حسام غنيم عبد المقفود ا ط/60
 النيابة  إلغاء   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  منال عز العرب السباعي ا ط/61
 لم يتقدم لدخول االمتحان   دكتوراه جراحة التجميل والحروق   ديد بهجت عبد الحميعبد الحم ا ط/62
  لم يتقدم لدخول االمتحان   والحروق دكتوراه جراحة التجميل   أحمد محمد فوزي علي عبد هللا ا ط/63
 لم يتقدم لدخول االمتحان   دكتوراه جراحة التجميل والحروق   كرم محمود محمد عبد القادر ا ط/64
  لم يتقدم لدخول االمتحان   دكتوراه جراحة التجميل والحروق    سالي لطفي أمين فالح ا ط/65
 لم يتقدم لدخول االمتحان   التجميل والحروق دكتوراه جراحة   محمد سعيد محمد إبراهيم ا ط/66
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  641/4/12/7201الموضوع رقم 
 ماجســتير رجـةد ة( طالبـ2لعـدد )الموافقااة علاى نقال القياد مان الكلياة  ــ بشـأنماذكرة أ.د/ وكيال الكلياة للدراساات العلياا والبحاوا 

 . تخصصات مختلفة دبلومو 
 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةو  000: لكل من نقل القيدالموافقة على 
 . من جامعة المنوفية إلى جامعة بنها   ماجستير طب وجراحة العين    أنس عادل محمد أحمد /طـــ 1
 .األزهر بنين دمياط الجديدة من جامعة المنوفية إلى جامعة  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية عطية مي عطية إبراهيم /طـــ 2

  741/4/12/7201الموضوع رقم 
  ماجسـتيرتـوراه و دك ( درجـة2لعـدد )الموافقاة علاى تعاديل لجناة اإلشاراف  ـ بشأن.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا مذكرة أ

 . الباثولوجيا اإلكلينيكية
 : ـرارـالقــ

 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
 دكتوراه      هانم محمد بدوي  /ا ط1

 المنوفيةجامعة  القومي الكيمياء الحيوية بمعهد الكبدقسم المدرس ب شيماء عبد الستار رفعتد/ فة إضا
 ماجستير   عمرو عبد الحميد عبد المحسن /ا ط2
 ) سفره للخارج ( بالكلية الباثولوجيا اإلكلينيكيةالمدرس بقسم    بالل عبد المحسن منتفرد/ برفع اسم 
ضافة   بالكلية  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم المدرس ب  ثريا أحمد عامرد/ وا 

  841/4/12/7201الموضوع رقم 
ــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا  ودكتــوراه  ماجســتير( 3الموافقااة علااى تعااديل موضااوع رسااالة لعاادد ) ـ

 تخصصات مختلفة .
 : ـرارـالقــ

 لتالي : ... ويرفع للجامعةعلى النحو ا تعديل موضوع الرسالةالموافقة على 
 جوهرياغير تعديال    الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   هانم محمد بدوي  /طا 1

لحيويــة ادور جــين )االدب بــي ( فــي بكتريــا اســينيتوباكتر ) البكتريــا الراكــدة ( المقاومــة للعديــد مــن المضــادات  موضااوع الرسااالة :
 . ... وذلك لزيادة دقة موضوع الرسالة ة المنوفيةبوحدات العناية المركزة في مستشفيات جامع

 جوهرياغير تعديال   والتناسليةماجستير األمراض الجلدية   إيمان محمد أحمد عامر  /طا 2
 بناء على طلب السادة المشرفين ..... وذلك  في داء الثعلبة uLBp3إظهار جين  موضوع الرسالة :

 جوهرياغير تعديال     الباثولوجيار ماجستي أالء محمد نافر حامد بحبح  /طا 3
( فـــي ســـرطان MAGI-2( وال ) ERGدراســـة مقارنـــة بـــين التغييـــر المنـــاعي الهســـتوكيميائي لبـــروتين ال )  موضاااوع الرساااالة :

 وذلك بناء على طلب السادة المشرفين . ... البروستاتا
  941/4/12/7201الموضوع رقم 

 رسـالة( 2دد )لعا تشاكيل لجناة الفحا  والمناقشاةإعاادة الموافقة علاى  ـ بشـأنوالبحوا مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا 
 . ماجستير تخصصات مختلفة

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة رسالةال مناقشةفحص و تشكيل لجنة إعادة الموافقة على 
 
 األنص واألذن والحنجرة   سعيد عالم عامر شيماء  /طا 1
 عين شمسامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج أمراض التخاطبأستاذ بقسم      محمد علي بركة.د/ ـ أ

 ـةلمنوفيـــبكلية الطب جامعة ا األنف واألذن والحنجرةقسم ورئيس  أستاذ    عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 
 الزقازيــــــــــــــقمراض التخاطب بكلية الطب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة أستاذ بقسم أ    أمل سعيد عبد العليمـ أ.د/ 
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 جراحة العظام  عبد العاطي مغربي حسن  /طا 2
 ــــــــــــــــامعة المنوفيةأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ هشام محمد الموافي

 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفية    محمود محمد هدهدوـ أ.د/ 
 طنطـــــــــام بكلية الطب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة أستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــا     أيمن السيد خليلـ أ.د/ 

  420/4/12/7201الموضوع رقم 
 ( رسالة 46لعدد )الموافقة على تشكيل لجنة الفح  والمناقشة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 

 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه
 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 طب المناطق الحارةدكتوراه   أحمد أبو زيد أحمد طعيمةا ط/ 1

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ   ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح

 ــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أيمن محمد اللحلح
 ــــــــــــقأستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة السيد أمام الجمالـ أ.د/ نهل

 دكتوراه طب المناطق الحارة محمد محمد عبد اللطيص عامرا ط/ 2
  اللجنة :

 ةـــقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورئيس أستاذ    عاطف أبو السعود علىـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أيمن محمد اللحلح
 ــــــــــــقأستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ راشد محمد حسن

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء هبه ماجد عبد هللا أبو شاديا ط/ 3
  اللجنة :

 ـــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ مدحت عصام الدين حلمي
 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنو    ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح

 ـــةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ أ.د/ أحمد نبيل عبد الحميد عيسي
 ــــــــــــــــاأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    علوشـ أ.د/ محمد كامل 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 جراحة القلب والفدردكتوراه  ياسر فوزي محمد الفوافا ط/ 4

  اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخانـ 

 أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــس    ـ أ.د/ جمال سامي سيد
 أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة اإلسكندريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أحمد صالح أبو القاسم /ـ أ.د
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية سامح فوزي شحاته المفري ا ط/ 5

  اللجنة :
 ئيس بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ ور     ـ أ.د/ هالة محفوظ بدران

 م أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــبقس متفرغأستاذ    ـ أ.د/ عبد هللا مصطفي كمال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة     أيمن السعيدـ أ.د/ 

 الجلدية والتناسليةمراض األ ماجستير  وسام عبد الستار الدجوي ا ط/ 6
  اللجنة :
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 أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ أ.د/ عبد هللا محمد عطية
 ة والتناسليــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األمراض الجلدي   د الواحد جابرـ أ.د/ محمد عب

 ــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة     طارق السيد أمينـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  منى أحمد متولي فالحا ط/ 7

  اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض الجلديـــــــــــــــــــــــــــة والتناسليــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة   امـ أ.د/ مصطفي أحمد هم
 الزقازيقـــــــــة بكلية الطب جامعة ـــــــبقسم األمراض الجلدية والتناسليمساعد أستاذ     د/ محمد حامد خاطر  ـ 
 طب األطفالماجستير   محمد محمد خليل آالءا ط/ 8
  للجنة :ا

 المنوفيـة أستاذ متفرغ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة   ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــ    ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 ــــــــــــــــــــــــــــرــــــأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة األزه    ـ أ.د/ مفتاح محمد ربيع

 ماجستير طب األطفال  طارق حامد محمد عفيفيا ط/ 9
  اللجنة :

 لمنوفيـةأستاذ ورئيس قسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ا   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ـــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    دة محمد المشدـ أ.د/ غا

 ــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ سها عبد الهادي إبراهيم
 ماجستير طب األطفال محمد حسانين مفطفي ا ط/ 10

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم ط    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 ــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةـأستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة    شوقي الفرارجيـ أ.د/ محمد 

 ير طب األطفالماجست  محمد أحمد رضا الديبا ط/ 11
  اللجنة :

 المنوفيـة أستاذ متفرغ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة   ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األ    ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 معة األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جا    ـ أ.د/ مفتاح محمد ربيع

 ماجستير طب األطفال   هيثم فابر إسماعيلا ط/ 12
  اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـة ـــالأستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ـــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 ــــــــــــــــــــاطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األ   ـ أ.د/ محمد شوقي الفرارجي
 
 ماجستير طب األطفال   مروة مجدي محمد فرلا ط/ 13

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ ورئيس قسم طــــــــ   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 طنطــــــــــاـــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    هبه سعيد المهديـ أ.د/ 
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 المنوفيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ـبقسم طب األطفـــــــــــــــمساعد أستاذ    داليا منير الالهوانيد/   ـ 
 ض النساءماجستير التوليد وأمرا محمد فؤاد أحمد الخرباوي ا ط/ 14

  اللجنة :
 فيـةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنو     ـ أ.د/ زكريا فؤاد سند

 ـــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــ    ـ   د/ طارق محمد سيد
 ـــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــــــــــــــــــــــبقسم أمراض النساء والتوليمساعد أستاذ    أسامة على الكيالنيـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــاأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ السيد فتوح رخا
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء إيمان عبد المنعم الشرقاوي ا ط/ 15
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليـــــ   ـ أ.د/ محمد محمود فهمي
 فيـةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنو     حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 

 فيـةأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة المنو    سعيد عبد العاطي صالحد/ ـ أ.
 اإلسكندريةــــــــــــــــد بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أحمد فوزي جالل ـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 والرعاية المركزة وعالل اآللمماجستير التخدير  رشا فؤاد مطاوع الشوني ا ط/ 16

  اللجنة :
 ة المنوفيـةجامع بمعهد الكبدالقومي التخدير والعناية والمركزةقسم ورئيس أستاذ     خالد أحمد يسـ أ.د/ 

 أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ أ.د/ سهير مصطفي سليمان
 ـــــــــةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــ    ـ   د/ نجوي محمد ضحا

 ماجستير طب الحاالت الحرجة محمود حامد عثمان عبد هللا ا ط/ 17
  اللجنة :

 أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية والمركزة بمعهد الكبدالقومي جامعة المنوفيـة    ـ أ.د/ خالد أحمد يس
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة    ـ   د/ أسامة عبد هللا الشرقاوي 

 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ أيمن أحمد راضي
 ماجستير التخدير والرعاية المركزة وعالل اآللم  علياء محمد على القفا ا ط/ 18
  جنة :الل

 أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية والمركزة بمعهد الكبدالقومي جامعة المنوفيـة    ـ أ.د/ خالد أحمد يس
 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ أشرف مجدي اسكندر

 ستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةأ    ـ   د/ صفاء محمد هالل
 ماجستير األشعة التشخيفية محمد محمود شاكر عالم ا ط/ 19

  اللجنة :
 جامعة المنوفيـة بكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    زينب عبد العزيز علىـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    ـ   د/ أشرف أنس زيتون 
 األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــاأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ رانيا عصام الدين محمد

 ماجستير األشعة التشخيفية   هبه حمدي زكي القرمةا ط/ 20
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ زينب عبد العزيز على
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 ــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عادل محمد الوكيلد/ أ. ـ
 أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــا   م الدين محمدـ   د/ رانيا عصا

 ماجستير األنص واألذن والحنجرة   بيتر وجيه شاكرا ط/ 21
  اللجنة :

 حنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم األنف واألذن وال   ـ أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوي 
 أستاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ   د/ إبراهيم أحمد عبد الشافي

 أستاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـة   الفتاحـ   د/ أيمن على عبد 
 عين شمسبكلية الطب جامعة ــب أمراض التخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    محمد على سعد بركةد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب وجراحة العين دعاء رضا عبد الحميد جعفر ا ط/ 22

  اللجنة :
 ة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم طب وجراح    د/ حاتم محمد مرعي  ـ 
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـة   معتز فايز عبد الحميدد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــاب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم ط   أيسر عبد الحميد فايدد/ أ.ـ 

 أمراض الباطنة العامةماجستير    أحمد محمد عويضها ط/ 23
  اللجنة :

 كلية الطب جامعة المنوفيـةقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بأستاذ ب   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 ــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ أحمد محمد زهران

 ــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ سناء سيد حافظ جزارين
 طنطـــــــــــاــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ي النجارـ أ.د/ جمال فتح

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 الباطنة العامة ماجستير أمراض محمود عزام عبد اللطيص ا ط/ 24

  اللجنة :
 ــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 باطنــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم ال   ـ   د/ محمود محمد عمارة

 بكلية الطب جامعة المنوفيـةــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــقسم الباطنـــــورئيس أستاذ    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 ــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــاأستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كمال محمد عكاشةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   سارة محمد حيدر محمدا ط/ 25

  اللجنة :
 ــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 

 نوفيـةأستاذ مساعد بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة الم   ياسين صالح ياسيند/  ـ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنمساعد أستاذ    محمد عبد الرؤوف قرنيد/   ـ 

 ــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــاأستاذ بقسم الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ممدوح أحمد جبرـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األولن يكون )علي أ

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير  سمر سامي هندي الجزارا ط/ 26
  اللجنة :

 فيـةبكلية الطب جامعة المنو  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيأستاذ بقسم     سامية حسن قنديلـ أ.د/ 
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 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــة  بكلية الطب جامعةـــــــــا اإلكلينيكيــــــــــالباثولوجيــــــــــــبقسم أستاذ    منال عبد الواحد عيدد/ أ.ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـة  ـــةكلينيكيـــــــبقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــا اإل أستاذ مساعد    محمد أحمد حلوةـ   د/ 
 الجراحة العامةماجستير  محمد الظريص السيد النجار ا ط/ 27

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـة روق ــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والحقسم ورئيس أستاذ     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةــــــــــــــــالعامـــــــــــــــــ بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ    نوني البتاأيمن أحمد د/ أ.ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العام  ـ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص

 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــا روق ـــــــــــــــــــــــــــــة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــجراحأستاذ بقسم     هاشم محمد عيادـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األولن )علي أن يكو 

 طب األسرةماجستير    محمد هيكليارا مؤمن ا ط/ 28
  اللجنة :

 ـةـــة المنوفيــــــــبكلية الطب جامع ـــــرةــــــــــــــــــــــــــــــــــب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــقسم بأستاذ    تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 طنطابكلية الطب جامعــــــــة  عـــــــــــــب المجتمـــــــــــــــــــــــــــالصحة العامة وطأستاذ بقسم    ـ أ.د/ صافي ناز السعيد شلبي

 المنوفيــــةجامعــــــــة  أستاذ بقسم الصحة العامة وطــــــــــــــب المجتمـــــــــــــع بكلية الطب   بدرـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح 
 جراحة العظامماجستير  المعتز باهلل محمد أحمد حسن ا ط/ 29

  اللجنة :
 جامعــــــــة المنوفيــــةبكلية الطب  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحأستاذ بقسم    بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 

 األزهرــام بكلية الطب جامعــــــــة ـــــــــأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عادل حامد عوض هللا
 ـــــة المنوفيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعـــأستاذ بقسم جراحـ    ـ أ.د/ أيمن محمد عبيد

 
 ماجستير جراحة العظام محمد عففور أحمد إبراهيما ط/ 30

  اللجنة :
 منوفيــــةــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعــــــــة الأستاذ بقسم جراحــــــ   ـ أ.د/ هشام محمد زكي الموافي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعــــــــة طنطاأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم قلقيلة
 ــةالطب جامعــــــــة المنوفيــأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية    ـ أ.د/ أحمد فؤاد شمس الدين

 ماجستير جراحة العظام حسام محمد رشدي أحمد ا ط/ 31
  اللجنة :

 الطب جامعــــــــة المنوفيــــةأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية    محمود محمد هدهودـ أ.د/ 
 اإلسكندريةـــــام بكلية الطب جامعــــــــة ــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظــــــــــــــــــــــــــــ    ر عالمـ أ.د/ ياس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعــــــــة المنوفيــــةأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــ    ـ أ.د/ عادل الصعيدي
 ماجستير جراحة العظام   أحمد محمد عبد الحيا ط/ 32

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعــــــــة المنوفيــــةأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــ   بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 

 الطب جامعــــــــة المنوفيــــةأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية    ـ أ.د/ أحمد البدوي شاهين
 ــــام بكلية الطب جامعــــــــة طنطاأستاذ بقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ لطفي محمد يونس

 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    نادر نبيل خليفة بربري ا ط/ 33
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية طب المنوفيــــ الدموية أمراض القلب واألوعيةبقسم  مساعد أستاذ    أحمد محمد عماره ـ د/ 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدموية بكلية طب المنوفيــــ بقسم أمراض القلب واألوعية مساعد أستاذ    ـ د/ رحاب إبراهيم ياسين
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالدموية بكلية طب  بقسم أمراض القلب واألوعية مساعد أستاذ   إبراهيم مقربـ د/ مصطفي 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية عبد هللا أبو زيد حمد رضوان ا ط/ 34
  اللجنة :

 ـــــــــــــــةــــــــــــــــالمنوفيــــجامعة طب الأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــا   ـ   د/ طارق حلمي أبو العزم

 مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ   ـ   د/ أحمد عبد العزيز عمارة
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية أحمد فالح عبد الحميد ا ط/ 35

  اللجنة :
 ــــــةـــــنوفيـــــــــــــــــــــــــــــبقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب الممساعد أستاذ     ـ د/ عوني جمال شلبي

 أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ د/ ريحاب إبراهيم ياسين
 جامعة طنطــــــــــــاطب الأستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية    محمد أحمد عبد العالـ د/ 
 الفدرية والتدرن مراض األماجستير  مي محمد عالء الدين محمدا ط/ 36

  اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ أمل أمين عبد العزيز

 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    عامر خميسـ أ.د/ أحمد 
 ـــقالزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة     ـ أ.د/ وحيد شومان

 ماجستير األمراض الفدرية والتدرن   نجوي إبراهيم العربيا ط/ 37
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــ    ـ أ.د/ رمضان محمد بكر
 ةــــــــــــالتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــبقسم األمراض الصدرية و مساعد أستاذ    سامي سيد أحمد الدحدوحد/   ـ 
 ــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــبنه بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعةمساعد أستاذ    طارق سامي عيسوي د/   ـ 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالل اآللم نهي عبد هللا السيد عفيفيا ط/ 38
  اللجنة :

 ةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد عبد الرؤوف متولي
 عين شمـــــــــــســـــــــزة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــــــــ    سحر محمد كمالـ أ.د/ 

 بقسم التخدير والعناية المركــــــزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــةمساعد أستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 طب وجراحة العينماجستير   عمرو محمد بكر بركاتا ط/ 39

  اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة   رعيـ   د/ حاتم محمد جاد م
 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ سامح سعد مندور

 ــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ.د/ ايسر عبد الحميد فايد ـ
 
 
 يا(دكتوراه الهستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخال  والء عبد الاله إسماعيلا ط/ 40

  اللجنة :
 ـــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ    ـ أ.د/ مها السيد سليمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ ماجدة أحمد منصور
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 ـــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ مايسة عطية كفافي
 جامعة الزقازيــــــــــــــــــــــــق أستاذ بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  ـ أ.د/ عائشة عبد المنعم الخضري 

 صوت واحد( ني، الثا األولي أن يكون )عل
 ماجستير األشعة التشخيفية   هشام عبد المنعم السيدا ط/ 41

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةـقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــورئيس أستاذ    ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 

 عة المنوفيـةأستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جام   حمد عبد العزيز معاليمـ أ.د/ 
 ـــــــــــابنهـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة قسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورئيس أستاذ    مدحت محمد رفعتد/ أ. ـ

 ماجستير األنص واألذن والحنجرة حسام الدين موسي شرف ا ط/ 42
  اللجنة :

 ـةأستاذ ورئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفي   ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 
 ــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجــــــــــ   عادل ثروت عطا هللاد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألكاديمية الطبية العسكريــــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجــــرة    محمد محجوب خيري د/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال   فتحية مرتضي أحمدا ط/ 43
  اللجنة :

 طب جامعة المنوفيـةأستاذ ورئيس قسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية ال   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 المنوفيةـــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 طنطــــــــاــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفــــــــ   نبيل مصطفي العيسوي د/ أ. ـ
 ماجستير طب األسرة هبه هللا مفطفي عبد الرحمن ا ط/ 44

  اللجنة :
 ـــــــــــــب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعــــــــة المنوفيــــةأستاذ ورئيس بقسم طـــــــ  ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين

 المنوفيــــة بكلية الطب جامعــــــــة جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ فاطمة أحمد الصرفي
 ـــــــب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعــــــــة المنوفيــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طـــــــــــــ   تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 

 ة وطـــــــــــــــــــــــــــب المجتمـــــــــــــع بكلية الطب جامعــــــــة طنطاأستاذ بقسم الصحة العام   ـ أ.د/ صافي ناز السعيد شلبي
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية منى عبد الستار إبراهيم داودا ط/45
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــ   ليلي محمود منتصرـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــة  بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنيل

 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيـــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بكلية الطب جامعة المنوفيـة   لعدلروحية حسين اـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط الحساسيةقسم ورئيس أستاذ    محمد سمير سعيد خضرـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 
 
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  أسماء شعبان أبو اليزيزا ط/46

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــة  بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــ   ـ أ.د/ ليلي محمود منتصر

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــة  بكلية الطب جامعة المنوفيـة   ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنيل
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 ـــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بكلية الطب جامعة المنوفيـةـــــــــــــــــــــــــــــقسم الباثولوجيبأستاذ    إيمان عطية التونسيـ أ.د/ 
 األزهرة بكلية الطــــــب جامعالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   بقسمأستاذ    كريمة عبد الحليم محفوظـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
  421/4/12/7201الموضوع رقم 

 طالبــةو ( طالــب 85) الموافقااة علااى تسااجيل موضااوع الرسااالة لعاادد ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي الموافقة على تسجيل موضوع رس
 دكتوراه الطفيليات الطبية     أحمد سعيد توفيق مهديط/ ااا 1

 :  الرسالة موضوع
 دراسة جزيئية للمقاومة الخاصة بأدوية مرض المالريا المستخدمة حاليا في مصر

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بقسماذ أست    أميمة كامل الشافعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ أست    محمد محمد عبد الغفارـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ مساعد أست      منال أحمد المليجيـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــات الطفيليـــــــــــــــــــــــ بقسممدرس       شيماء أحمد شرف الدينـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسممدرس       أماني إبراهيم عمارـ   د/ 

 دكتوراه الطفيليات الطبية  عاء إبراهيم مفطفي أبو جاللهدط/ ااا 2
 :  الرسالة موضوع

علي ين( ورانوفدراسة خارجية باراسيتولوجية وبيوكيميائية وجزيئية والتركيب الدقيق لتأثير الثيوريدوكسين ريداكتيز المثبط )األ
 سالالت الفاشيوال البالغة

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ أست    نشأت السيد ناصفـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ أست    أميمة كامل الشافعيـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ مساعد أست      أماني أحمد راضيـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــات الطفيليــــــــــــــــــــــــــــ بقسممدرس    إنجي فيكتور نصيف بشايـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسممدرس     سمر أحمد الرفاعيـ   د/ 

 دكتوراه الطفيليات الطبية  هللا محمد العطارتهاني عبد ط/ ااا 3
 :  الرسالة موضوع

  في الفئران يلوزيسدراسة تأثير الفعاليات الوقائية والعالجية للبروتينات اإلفرازية لطفيل الترايكنيال سبيرالس على مرض الترايكين
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الطفيليــــــــــ قسمورئيس اذ أست     وفاء محمد القرشـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ أست    جيهان صالح صادقـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ مساعد أست    مود حربهنانسي محـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسممدرس      سلوي فؤاد عشيبةـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسممدرس     رهام مصطفي بركاتـ   د/ 

 دكتوراه الطفيليات الطبية  منى فهيم عبد السميع فهيمط/ ااا 4
 :  الرسالة موضوع
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 تجريبية تأثير مستضدات البلهارسيا المعوية المختلفة كأمصال في العدوي ال تقييم
             المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  قسمباذ أست    محمد عبد الغفارمحمد ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسماذ أست    نادية صالح النحاسـ أ.د/ 
 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــات الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ مساعد أست    أميرة فتحي عبد العاطيـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بقسممدرس      سلوي فؤاد عشيبةـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الطفيليــ بقسممدرس      أماني فوزي عطيةـ   د/ 

 جراحة التجميل والحروق دكتوراه    محمد سعيد محمد الحدادط/ ااا 5
 :  الرسالة موضوع

 مراجعة تجميل األنف المشكلة والحل
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسماذ بأست     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــروق ــــجراحة التجميل والح قسمب مدرس    مدحت سامي على حسنـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــروق جراحة التجميل والحـــــ قسمب زميل    أحمد فرجاني صابرـ   د/ 

 جراحة التجميل والحروق دكتوراه   حسام السيد البدوي عبد الحافظط/ ااا 6
 :  الرسالة موضوع

 تقييم نتائج حقن الدهون بالجسم باستخدام وبدون استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسماذ بأست     محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفالطب بكليةجراحة التجميل والحروق  قسمب أستاذمساعد     ياسر محمد الشيخـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفية الطب بكليجراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسمزميل ب    أشرف محمود الرهاوي ـ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   أحمد سعيد بسيوني سالمهط/ ااا 7
 :  الرسالة موضوع

 ة الدموي الرأس بعد تهيئة نسيج الندبة بمساعدة الليزر أو بالبالزما الغنية بالصفائح هفرو  زراعة الشعر في ندبات الوجه و
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسماذ بأست     رح السقاداليا مفـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكليةالطب جراحة التجميل والحروق  قسمأستاذمساعد ب    محمد إبراهيم شعبانـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــروق  قسممدرس ب    مدحت سامي على حسنـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسمزميل ب    أحمد فرجاني صابرـ   د/ 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   هبه رفعت عبد الرازق الخوليط/ ااا 8
 :  الرسالة موضوع

 جلدية المتماثلة لعالج مرضي الحروق الكبري تقييم استخدام الرقعة ال
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسماذ بأست     محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكليةالطب جراحة التجميل والحروق  قسمأستاذمساعد ب    شريف محمد القشطيـ   د/ 

 ةـــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسمب مدرس     أحمد ثروت نصارد/   ـ 
 دكتوراه الفارماكولوجيا اإلكلينيكية   إيمان أبو اليزيد علىط/ ااا 9

 :  الرسالة موضوع
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ين في لي والمحدث عن طريق حقن الدوكسوروبيسالتأثير الوقائي المحتمل للميتفورمين واالكسيناتيد على اعتالل القلب والك
 الجرذان

 المشرفون : 
 ةـيالمنوفبكلية طب الفارماكولوجيا  قسمأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس      مها محمد البطشـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  ــــةالكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    منال عبد العزيز سعفانـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفالطب  بكلية الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممساعد ب أستاذ    مروة محمد سراج الدينـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيلية الطب بك الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــة قسمب مدرس     صفا رياض الفقيـ   د/ 
 دكتوراه الكيمياء الحيوية   منى أحمد عباس السيدط/ ااا 10

 :  الرسالة موضوع
 والجلوكوكورتيكويد في متالزمة األيض  1بيتا هيدروكسي ستيرويد نازع الهيدروجين نوع  11دراسة لدور 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب لكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا قسماذ بأست     نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    مصطفي جاب هللا النجارـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة قسمأستاذ مساعد ب    أيمن كيالني عبد الحميدـ   د/ 
 دكتوراه الكيمياء الحيوية   مي أحمد حافظ أبو العنينط/ ااا 11

 :  الرسالة موضوع
 لخاليااتيدة لجيني المجموعة عالية الحركة المرتبطة باختيار اإلرتباط بين سرطان الثدي والتعدد الشكلي احادي النيوكليو 

 . 2ومستقبل عامل نمو الخاليا الليفية  3التيموسية 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــة ــــالكيمياء الحيوي قسمورئيس اذ أست    مها أحمد فتحي حمودةـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    الرؤوف داود أشرف عبدـ   د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب عالج األورام والطب النـــــــووي  قسممدرس ب    الشيماء محمود الحنفيـ   د/ 
 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد محمد نجيبط/ ااا 12
 :  الرسالة ضوعمو 

 انماط ارتجاع سرطان الغدة الدرقية المتمايز بعد إجراء الجراحة المثالية 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    حسام عبد القادر أحمدـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    مد صبري عمارمحـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    محمود جمال الدين حجاجـ   د/ 
 دكتوراه الجراحة العامة   أحمد ربيع عبد الباري ط/ ااا 13

 :  الرسالة موضوع
حة استخدام تقنية سوينسون في عالج مرض هيرشسبرونغ بمساعدة منظار البطن الجراحي في مقابل التدخل الكلي من خالل فت

 الشرج 
 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجراحة العامـــــــ قسماذ بأست     لولح أحمدمجدي ـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    تامر فخري عبد العزيزـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب احة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجر  قسممدرس ب    أحمد محمد نبيل فوزي ـ   د/ 
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 دكتوراه الجراحة العامة   مفطفي إبراهيم سعدط/ ااا 14
 :  الرسالة موضوع

ت ي حاالف ةالقسطرة التداخليتقييم صالحية أعادة التوصيل الغير مباشر للدورة الدموية بعد فشل التوصيل المباشر باستخدام 
 القصور الحرج للدورة الدموية تحت الركبة في األطراف السفلية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    سعيد إبراهيم المالحـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    م شفيق أبو جريدةهشاـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    يحيي محمد الخطيبـ   د/ 
 دكتوراه جراحة المخ واألعفاب   أحمد فوزي المهديط/ ااا 15

 :  الرسالة موضوع
وكي اع الشصفيحة العنقية مقابل تثبيت الوجيهات العنقية دون استئصال الصفيحة العنقية لعالج اعتالل النخلمقارنة استئصال ا

 التالي لداء الفقرات العنقية 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب جراحة المخ واألعصاب  قسماذ ورئيس أست    عادل محمود حنفيـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــــــــاب  قسماذ بأست    عصام الدين جابر صالحـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــاب جراحة المخ واألعصــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   أحمد محمد جمال الدين عزبـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب جراحة المخ واألعصــــــــــــــــــــــــاب  قسممدرس ب     أحمد جبري النجارـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب جراحة المخ واألعصــــــــــــــــــــــــاب  قسممدرس ب    هاني محمد الخوليـ   د/ 
 دكتوراه األشعة التشخيفية  تامر على عبد العظيم القاضيط/  ااا16

 :  الرسالة موضوع
 دور الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية في تشخيص آفات األنسجة الرخوة لليد

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ـــــــــــــةاألشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمباذ أست    محمد عبد العزيز معاليـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   هيام عبد المنصف عبد اللطيفـ   د/ 
 األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورةدكتوراه   أميرة الشحات مفطفي ط/ ااا 17
 :  الرسالة ضوعمو 
 بيتا في حدوث البهاق : دراسة مناعية هستوكيميائية . 1( واالنترلوكين 1ر الجسيم االلتهابي ) ا ن  ال ار  بي دو

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــة قسماذ بأست    عبد الواحد جابرمحمد ـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمبأستاذ مساعد      وقي هولهنانيس شـ   د/ 
 أمراض الباطنة العامةدكتوراه   هاني فاروق محمد العادليط/ ااا 18

 :  الرسالة موضوع
 الدم العالمات الحيوية لاللتهاب والتجلط للتنبئو بعاقبة تعفن 

 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 الزقازيقجامعة بكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    أشرف عبد الرؤوف داودـ   د/ 
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 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــــ قسمب مدرس    محمد أحمد عبد الحافظد/   ـ 
 بالمعادي النخاع بالمجمع الطبي بالقوات المسلحة رئيس قسم أمراض الدم وزرعاذ ستأ         عصام على عبد المحسنـ أ.د/ 
 ماجستير السمعيات  إيناس إسماعيل عبد الفتاح ط/ ااا 19

 :  الرسالة موضوع
 معايرة النسخة العربية من مقياس بيك للقلق في جمهورية مصر العربية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ السمعيات بأست    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسممدرس السمعيات ب    أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
 ماجستير السمعيات    مريم السيد جادط/ ااا 20

 :  الرسالة موضوع
 تعريب مقياس أعراض الدوار

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ السمعيات بأست    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسممدرس السمعيات ب    أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
 ماجستير السمعيات   ريهام حسن على محمودط/ ااا 21

 :  الرسالة موضوع
 تعريب إستبيان التأثير األولي للطنين

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ السمعيات بأست    م سني البهاء طلعتحساـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسممدرس السمعيات ب    أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
 ستير السمعياتماج  فاطمة شعبان عبد القوي ط/ ااا 22

 :  الرسالة موضوع
 من اختبار مقدار الثقة بتوازن الجسم أثناء القيام بأنشطة محددة في جمهورية مصر العربيةمعايرة النسخة العربية 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ السمعيات بأست    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسممدرس السمعيات ب    أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
 ماجستير السمعيات    شريص شعبان محمدط/ ااا 23

 :  الرسالة موضوع
 تعريب مقياس اضطرابات الدهليزي على أنشطة الحياة اليومية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ السمعيات بأست    حسام سني البهاء طلعتد/ ـ أ.

 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسممدرس السمعيات ب    أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
 
 

 ماجستير السمعيات  ر ماريان متري مينا مطط/ ااا 24
 :  الرسالة موضوع

 تعريب استبيان تحديد المكان ووضوح الكالم
 المشرفون : 
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 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  قسماذ السمعيات بأست    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األنف واألذن والحنجرة  سمقمدرس السمعيات ب    أحمد محمود زين العابدينـ   د/ 
 ماجستير جراحة األنص واألذن والحنجرة    أحمد حلمي حسينيط/ ااا 25

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مقارنة الستخدام اللفافة الفخذية واللفافة الصدغية في علملية ترقيع طبله األذن

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األنف واألذن والحنجرة  قسماذ بأست    شاد العاصيعبد الحي ر ـ أ.د/ 
 ةـــالمنوفيبكلية الطب جامعةاألنف واألذن والحنجرة  قسمأستاذ مساعد ب    أيمن على عبد الفتاحـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األذن والحنجرة األنف و  قسممدرس ب   طارق عبد الرحمن عبد الحافظـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود عبد الفتاح محمود ط/ ااا 26

 :  الرسالة موضوع
 مستويات الكيمرين في مرضي قصور الشرايين التاجية

 المشرفون : 
 المنوفيةبكليةالطب جامعة أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست    يمحمد فهمي النعمانـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    أشرف عبد الرؤوف داودـ   د/ 
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    أحمد عادل عبد الشافيط/ ااا 27

 :  ةالرسال موضوع
 تقييم التواء البطين األيسر بواسطة التتبع الرقطي باستخدام الموجات الصوتية على القلب في مرضي السكر

 المشرفون : 
 المنوفيةبكليةالطب جامعة أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست    سعيد شلبي منتصرـ أ.د/ 

 المنوفيةطب  بكليةض القلب واألوعية الدموية أمرا قسمبمساعد اذ أست    ريحاب إبراهيم ياسيند/   ـ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمود جمال عرفة هالليط/ ااا 28

 :  الرسالة موضوع
 دور اعادة تزامن القلب في عالج فشل القلب المزمن

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية طب دموية أمراض القلب واألوعية ال قسماذ مساعد بأست    غادة محمود سلطانـ   د/ 
 المنوفيةجامعة طب البكليةأمراض القلب واألوعيةالدموية  قسمب مدرس    نيفين سامي إبراهيمـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    إسالم فالح الطحانط/ ااا 29

 :  الرسالة موضوع
 ب( في رسم القلب الكهربائي في مرضي تضخم عضلة القلبعالقة التاخر الكهروميكانيكي االذيني باختالف طول الموجة )

 الوراثي باستخدام مخطاط القلب االتجاهي التحيزي 
 المشرفون : 

 ةــــــــالمنوفيطب  بكليةأمراض القلب واألوعية الدموية  قسمورئيس اذ أست     هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية طب القلب واألوعية الدموية  أمراض قسماذ مساعد بأست    غادة محمود سلطانـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   وسام جمال محمد علىط/ ااا 30

 :  الرسالة موضوع
 معامل لوكس في مرضي قصور الشريان التاجي

 المشرفون : 
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 المنوفيةجامعة بكليةالطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست    محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    أشرف عبد الرؤوف داودـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  نهي عبد العزيز محمد شرشر ط/ ااا 31

 :  الرسالة موضوع
 وعالقتها بعوامل الخطر المرتبطة بالجراحة ةفوق الصوتي جفاف العين بعد عملية المياة البيضاء بالموجات

 المشرفون : 
 المنوفيةالطب جامعة  بكلية طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قسماذ بأست    مصطفي كمال نصارـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطب وجراحة العيـــــــ قسمب مدرس    محمد سامي عبد العزيز ـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  أميرة كمال عبد المطلب ط/ ااا 32

 :  الرسالة موضوع
 ثير حقن العقار المضاد لعوامل نمو الخاليا المبطنة لذوعية الدموية تحت الملتحمة على التعرق القزحيتأ

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة ـــــــــــــن ــــطب وجراحة العي قسمبمساعد اذ أست     شام محمد المزارهد/ ـ 

 ةيجامعة المنوفبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب    محمد سامي عبد العزيز ـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  سمر يسري التهامي محمود ط/ ااا 33

 :  الرسالة موضوع
 ة دراسة مقارنة بين تأثير عدسي من سميل )شق صغير الستخراج عدسي( وزرع الغشاء األمينوسي في قرحة القرنية المقاوم

 للعالج .
 المشرفون : 

 المنوفيةكلية الطب جامعة بطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــن  قسماذ ورئيس أست    هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب    أسماء محمد أحمد إبراهيم ـ   د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب ــن طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    محمد سامي عبد العزيز ـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد سامي مفطفي عثمان ط/ ااا 34

 :  الرسالة موضوع
 تأثير عقار األفالبرسيبت )األيليا( في عالج اإلرتشاح السكري لمقولة العين

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة ـــــــــــــن طب وجراحة العيــــــــ قسماذ ورئيس أست    هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب    أحمد إبراهيم بسيوني  ـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين    عال السيد عبدهط/ ااا 35

 :  الرسالة موضوع
 له ةالرافع ةالخلقي باستئصال أقصي جزء من العضلعالج ارتخاء الجفن 

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة طب وجراحة العيـــــــــــــــــن  قسماذ مساعد بأست     سامح سعد مندورـ د/ 
 ةيجامعة المنوفبكلية الطب ــن طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب     غادة زين العابدين رجبـ د/ 
 التوليد وأمراض النساءماجستير     أحمد طارق قنديلط/ ااا 36

 :  الرسالة موضوع
 األلم  إلزالةمقارنة بين حقن عقار بوبيقاكين تحت الجلد مقابل ميلوكسيكام بعد الوالدة القيصرية 

 المشرفون : 
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 المنوفيةبكلية الطب جامعة  النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمراض قسماذ بأست    مدحت عصام الدين حلميد/ أ.ـ 
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكليةالطب جامعة المنوفيـة     ـ   د/ صفاء محمد هالل

 المنوفيةبكلية الطب جامعة ـــــد أمراض النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    محمد السباعي عنترـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  هدي إبراهيم عبد اللطيص ط/ ااا 37

 :  الرسالة موضوع
 دراسة نتائج وطرق عالج المرضي الذين يعانون من التصاق المشيمة المرضي في مستشفي جامعة المنوفية 

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  قسمباذ أست    مدحت عصام الدين حلميـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة أمراض النساء والتوليـــد  قسمأستاذ مساعد ب    عالء الدين فتح هللا الحلبيـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة توليـــد أمراض النساء وال قسمأستاذ مساعد ب    نبيه إبراهيم الخوليـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد  قسممدرس ب    محمد السباعي عنترـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ميرفت فتحي محمد عفيفيط/ ااا 38

 :  الرسالة موضوع
 ق مختلفة على المرحلة الثالثة من الوالدةتأثير عدد من األدوية بطر 

 المشرفون : 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  قسماذ بأست    محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 
 المنوفيةامعة بكلية الطب جأمراض النساء والتوليـــد  قسمأستاذ مساعد ب     طارق محمد سيدـ   د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد  قسممدرس ب     هبه فرج سالمةـ   د/ 
 الجراحة العامة ماجستير  عمرو سعد بسيوني  العسكري ط/ ااا 39

 :  الرسالة موضوع
 شعاع لمرض أورام المستقيم السفليةواإل ب دراسة لتقنين الجراحة بعد استخدام العالج الكيمياو 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    حسام عبد القادر أحمدـ أ.د/ 

 ةيجامعة المنوفبكلية الطب  ب النـــــــــــووي عالج األورام والط قسمأستاذ ب    محمد أبو الفتوح شحاتهد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب     نزية شاكرمحمد ـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد عادل حامد المزينط/ ااا 40

  : الرسالة موضوع
 تقييم المنبئات والعوامل المنذرة لسرطان الثدي الموضعي المرتجع

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    حسام عبد القادر أحمدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــة العامــــــــــــــــــالجراحة  قسمب ستاذ مساعدأ    طارق محي السيد راجحـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  عمرو فالح بيومي العافيط/ ااا 41

 :  الرسالة موضوع
 استخدام العالج بالضغط السلبي في الحروق 

 المشرفون : 
 ةيـجامعة المنوفبكليةالطب جراحة التجميل والحروق  قسمورئيس اذ أست   طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــة الجراحة العامــــــــ قسمب أستاذ مساعد    محمد صبري عمارـ   د/ 
 ةيـجامعة المنوفبكلية الطب وق جراحة التجميل والحــــــــــــــــــــر  قسممدرس ب    أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 



  10/12/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي الرابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

34 

 
 

 ماجستير الجراحة العامة  محمد سيد أحمد عبد هللاط/ ااا 42
 :  الرسالة موضوع

 العوامل المؤثرة على نتائج دعامات الشريان الفخذي السطحي
 المشرفون : 

 ةيجامعة المنوفبكلية الطب ـــــــــة الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ مساعد ب    هشام شفيق أبو جريدةـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    عبد المنعم محمد فريدـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــة الجراحة العامــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    يحيي محمد الخطيبـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   آالء عبد الرحمن علىط/ ااا 43

 :  الرسالة موضوع
 المحور العظمي ـ الوعائي في الصحة والمرض

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــ قسماذ بأست    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    عماد محمد الشبينيـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    رانإيناس صبحي زهـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  هند إبراهيم زكي شاهينط/ ااا 44

 :  الرسالة موضوع
حديد في مرضي االستصفاء المدموي المزمن المعالجين بحقن ال هل حالة الحديد بالجسم تتنبأ بوجود تصلب الشريان السباتي

 بالوريد ؟
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    حسن عبد الهادي عطيةـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    رةمحمود عبد العزيز قو ـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةية الطب بكلالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد أحمد سليمان القلشيط/ ااا 45

 :  الرسالة موضوع
 العوامل التي تؤدي إلي اإلصابة بزيادة في ضغط الدم الرئوي في مرضي الغسيل الكلوي 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــ قسماذ مساعد بأست     محمود محمد عمارةـ د/ 
 ةــــالمنوفيبكلية طب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست     أحمد محمد عمارةـ د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العامـــــ قسمب مدرس     هبه السيد قاسمـ د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد محمد كمال أحمدط/ ااا 46

 :  الرسالة موضوع
 مؤشرات ضعف االستجابة لالريثروبوييتين في مرضي االستصفاء الدموي المزمن 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــــ قسماذ بأست    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــة اطنة العامـــــــــــــــالب قسمبمساعد اذ أست     أحمد راغب توفيقد/   ـ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    محمود محمد عمارةـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  عبد الفتاح السعيد إبراهيمط/ ااا 47

 :  الرسالة موضوع
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 زمناالرتباط بين مستوي السكليروستين بالدم وتكلس القلب واألوعية الدموية في مرضي االستصفاء الدموي الم
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    حسن عبد الهادي عطيةـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــة الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــ قسمبمساعد اذ أست    ياسين صالح ياسيند/   ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــالباطن قسمب مدرس     هبه السيد قاسمـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد جمال فؤاد الناظرط/ ااا 48

 :  الرسالة موضوع
 اتج اختبار الفيورسيميد اإلجهادي في مرضي عطب الكلي الحاد مع قلة البولن

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    حسن عبد الهادي عطيةـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست    لعزيزمحمود محمد عبد اـ   د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  مفطفي محمد محمد شرارةط/ ااا 49

 :  الرسالة موضوع
 لبول السكر من النوع الثاني العالقة بين الهرمون المحفز للغدة الدرقية واالعتالل العصبي الطرفي في مرضي ا

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــة لباطنة العامــــــا قسمبمساعد اذ أست    عالء الدين عبد السالم داودد/ ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــة نة العامــــــــــــــــــــــــــــــــالباط قسمب مدرس    شيماء كمال الدين زوينـ د/ 
 طب األطفالماجستير   بسمة مفيد السيد شلبيط/ ااا 50

 :  الرسالة موضوع
 ألطفالا( واضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدي 2روكسيالز )دراسة ارتباط تعدد األشكال الجينية لجين التريبتوفان هيد

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسمبمساعد اذ أست    سامح عبد هللا عبد النبيد/ ـ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست   وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    نهي ربيع محمد بيوميد/ ـ 

 ماجستير طب األطفال  محمد أحمد مجدي عبد الهاديط/ ااا 51
 :  الرسالة موضوع

عة قصيرة ل متابالقسطرة القلبية بواسطة األنواع المختلفة من األجهزة مع عم دراسة إغالق القناة الشريانية لدي األطفال عن طريق
 المدب بواسطة الموجات فوق الصوتية على القلب .

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةالطب  بكليةب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــط قسماذ بأست     أحمد أنور خطابد/ أ.ـ 
 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القوميــال ــــطب األطفـــــــ قسمورئيس اذ أست    أحمد معوض األمامد/ أ.ـ 

 المنوفية جامعةبكلية الطب طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    رانيا صالح الزياتـ   د/ 
 
 

 ماجستير طب األطفال   عبد المنعم محمد عيادط/ ااا 52
 :  الرسالة موضوع

 دراسة سرعات خاليا األنسجة العضلية للقلب في األطفال ما قبل سن المدرسة في محافظة المنوفية لعمل قيم مرجعية
 المشرفون : 
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 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــ قسماذ بأست     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    لزياترانيا صالح اـ   د/ 

 جامعة المنوفيةلطب بكلية اب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــط قسمب مدرس    باسم عبد الفتاح الجزارد/   ـ 
 ماجستير طب األطفال  أحمد مفطفي عبد المعطيط/ ااا 53

 :  الرسالة موضوع
 واضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة لدي األطفال الريليندراسة ارتباط تعدد األشكال الجينية لجين 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــ قسماذ مساعد بأست    سامح عبد هللا عبد النبيـ د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكيمياء الحيويـــــــــــ قسممدرس ب    نهي ربيع محمد بيوميـ د/ 
 ماجستير طب األطفال  أماني فوزي محمد إسماعيلط/ ااا 54

 :  الرسالة موضوع
 متوسط حجم الصفائح الدموية لدي األطفال المصابين بالتهاب الكبد أ 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ة المنوفيةجامعبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    مها عاطف محمد توفيقـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   مروة حلمي محمدط/ ااا 55

 :  الرسالة موضوع
 اإلريثروبيتوين كعالج إلعتالل الدماغ من نقص التروية ونقص األكسجين بحديثي الوالدة

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــ قسماذ بأست     ثابت محمودأحمد ـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــال ــــــطــــــــــــــــــــــــــــب األطف قسمب أستاذ مساعد    داليا منير الالهوانيـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   نهلة محمد سعيد عبد الهاديـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   والء عبد الفتاح محمد ط/ ااا 56

 :  الرسالة موضوع
 في لبن األمهات ودم األطفال الرضع وعالقته بعدم تحمل التغذية 2أهمية قياس مستوي عامل النمو المتحول بيتا 

 فون : المشر 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةلية الطب بكــــال ــــطــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــ قسمب أستاذ مساعد    داليا منير الالهونيـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـة الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ مساعد ب    محمد سليمان رزق ـ   د/ 

 
 

 ماجستير طب األطفال  مفطفي عبد الفتاح سعدط/ ااا 57
 :  الرسالة موضوع

 في األطفال والرضع الذين يعانون من الصدمة الناتجة عن تعفن الدم  Iنسبة التروبونين 
 المشرفون : 
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 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    باسم عبد الفتاح الجزارـ   د/ 
 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومــيالباثولوجيا اإلكلينيكية  قسمب مدرس    عبد هللا هبه محمد إبراهيمـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   مروة منير شاكر جاد ط/ ااا 58

 :  الرسالة موضوع
 العالقة بين الكورتيزون لذم قبل الوالدة مع ارتفاع اليرقان الوريدي في حديثي الوالدة

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــال  قسمأستاذ مساعد ب    ا منير الالهونيداليـ   د/ 
 ــــيبمستشفي شبين الكوم التعليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب األطفــــال استشاري     عبد الحافظ محمد رمضانـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسمب زميل    حنان مصطفي السيدـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال    محمود نبيل العدوي ط/ ااا 59

 :  الرسالة موضوع
على  دم البكتيري والصدمه الدورية الناتجة عن التسمم باستخدام الموجات الصوتيةاختالل وظائف القلب في حاالت تسمم ال

 القلب
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    د الفتاح الجزارباسم عبـ   د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها   محمد عبد البديع محمدط/ ااا 60

 :  الرسالة موضوع
وسية في المرضي المعالجين باستخدام المضادات الفير  الكبدي "سي" س اإللتهاب لمستضد اللب لفيرو  دراسة الدور التشخيصي

 المباشرة
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست    محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمدرس بم     أحمد رجب الجزارةـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمب مدرس    محمد جمال الهلباوي ـ   د/ 
 ب المناطق الحارة وفحتهاماجستير ط   أيمن موسي عنبط/ ااا 61

 :  الرسالة موضوع
 تقييم معدل عنصر الماغنسيوم في مرضي التليف الكبدي

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــة ـــــــــــاألمراض المتوطن قسمورئيس اذ أست    عاطف أبو السعود علىـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب مراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األ قسمب زميــــــل     مرفت رجب نصارـ   د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها  محمد عثمان السيد عثمانط/ ااا 62

 :  الرسالة موضوع
 حميدةالمعدة الخبيثة وال رطاني الجنيني في التفرقة بين قرحةت الصفائح الدموية والمستضد السالقيمة التشخيصية لمؤشرا

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــــــة األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    نجالء سعيد محمد العبدـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  عالج األورام والطب النـــــــووي  قسممدرس ب    سوزي فوزي عبد الفتاحـ   د/ 



  10/12/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي الرابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

38 

 
 

 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها  محمد عطية السيد عابدينط/ ااا 63
 :  الرسالة موضوع

 ظار في تشخيص أمراض البنكرياس البؤرية بالمقارنة مع األشعة المقطعية دور الموجات فوق الصوتية بالمن
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست     جمال سعد الديبـ أ.د/ 
 لطبيةذبحاث ابلهارس لبمعهدتيودور وصحتهاطق الحارةطب المناأستاذ   االنصاري  محمود أحمد فؤادد/ أ. ـ

 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    مؤمنة سعيد الحاموليـ   د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها   أحمد محمد عبد الغفارط/ ااا 64

  : الرسالة موضوع
ي في لمرارية والبنكرياس االرتجاعات ادور مستوي األميليز والاليبيز في مصل الدم بعد ساعتين من عمل منظار رسم القنو 

 رياس بعد إجراء المنظارالتحديد المبكر لحدوث التهاب البنك
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض المتوطنــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفي طب أمراض الكبد بمعهد الكبد القومي أستاذ     محمد عقل راضيد/ ـ أ.

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــة األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب     أيمن أحمد صقرـ   د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وفحتها   مايكل جورل فوزي ط/ ااا 65

 :  الرسالة موضوع
 دور عدوي البكتيريا الحلزونية ـ هيليكوباكتر بيلوري ـ في تطور مرض الكبد المزمن 

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمب زميـــــــل     مرفت رجب نصارـ   د/ 
 التخدير والعناية المركزةر ماجستي   نهال أحمد رشديط/ ااا 66

 :  الرسالة موضوع
في عمليات  II و  I تأثير إضافة عقار ميدازالم لعقار بيوبيفاكاين أثناء االسترشاد بالموجات فوق الصوتية لغلق العصب الصدري 

 الثدي
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـــــــــــــــــزة التخدير والعناية المركــــــــــــ قسماذ بأست    خالد موسي أبو العينينـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب ـزة المركوالعناية التخدير  قسمبمساعد اذ أست    عبد الرحمن أحمد أحمدد/   ـ 

 عة المنوفيةجامبكلية الطب التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــزة  قسممدرس ب   وسام الدين عبد الرحمن سلطانـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب الصحةالعامة وطب المجتمع  قسممدرس ب    زينب عبد العزيز قاسميـ   د/ 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   جوزيص نشأت بطرسط/ ااا 67

 :  الرسالة موضوع
 التخدير الموضعي في األطفال

 
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب التخدير والعناية المركــزة  قسمورئيس اذأست     حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب التخديروالعناية المركـزة  قسماذ مساعد بأست    أسامة عبد هللا الشرقاوي ـ   د/ 
 جامعة المنوفيةكلية الطب بالتخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــزة  قسممدرس ب    حاتم بهجت أبو الوفاـ   د/ 
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   تغريد أحمد عبد الوهابط/ ااا 68
 :  الرسالة موضوع

 التباين الجيني للرسيستين في مرضي حب الشباب
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية طب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ ورئيس أست     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    رانيا محمد عزمي الشاذليـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــة قسممدرس ب     وفاء أحمد شحاتهـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   لسيد سعد مطرسارة ا ط/ااا 69

 :  الرسالة موضوع
 قيمة ارتفاع مستوي مصل الريزيستين كعالمه تشخصيه ف الصدفية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــالمنوفيجامعة طب البكلية األمراض الجلدية والتناسلية  قسمباذ أست    شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب اء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمي قسماذ بأست     محمد غنايمنجالء د/ أ. ـ
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء أحمد إبراهيمط/ ااا 70

 :  الرسالة موضوع
 دور بروتين كالجرانيولين سي في الصدفية

 فون : المشر 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ بأست     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــــــــــة  قسممدرس ب     وفاء أحمد شحاتهـ   د/ 
 جامعة المنوفيةبكلية الطب اء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــالكيمي قسمب مدرس    سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 
 األشعة التشخيفيةماجستير    سلمي حسين بيوميط/ ااا 71

 :  الرسالة موضوع
 دور التصوير المرن بالموجات فوق الصوتية في تشخيص عقيدات الغدة الدرقية )التطورات األخيرة(

 فون : المشر 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست     عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمزميل ب    محمود محمد السخاوي ـ   د/ 
 ةــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب     دينا ممدوح سراجـ   د/ 
 ماجستير األشعة التشخيفية  إسراء على عبد المحفوظط/ ااا 72

 :  الرسالة موضوع
 ركبةدور الموجات الفوق صوتية في تقييم التهاب مفصل ال

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست    محمد رمضان الخوليـ أ.د/ 
 ةــــــــــالمنوفية بكلية الطب جامعاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 
 ماجستير طب األسرة  سمر عبد الرحمن عثمانط/ ااا 73

 :  الرسالة موضوع
 محافظة المنوفية ، مصرزيادة الوزن والسمنة في المراهقين مركز شبين الكوم ، 

 المشرفون : 
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 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  ــب األسرةطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمورئيس اذ أست    هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 
 ةــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسممدرس ب    فاطمة أحمد اإلسريجيـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام   أحمد محمد مفطفيط/ ااا 74

 :  الرسالة عموضو 
 إصالح القطع الجزئي للرباط الصليبي األمامي بواسطة إعادة البناء االنتقائي للجزء المقطوع

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست    هشام محمد الموافيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسمب مدرس     عماد بدوي بدوي ـ   د/ 
 ةـالمنوفيجامعة  بمستشفي الطلبــــــة قسم جراحة العظاماستشاري ورئيس     محمد حمدي النجارـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام  فوزي عبد الفتاح إبراهيمط/ ااا 75

 :  الرسالة موضوع
وي ي العلمقارنة بين النتائج المؤثرة على الركبة على المدي الطويل ما بعد عملية تثبيت كسور عظمة الفخذ بالمسمار النخاع

 والسفلي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة ـــــام ــــــــــجراحة العظـــــــــــــ قسمورئيس اذ أست     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة ــام ـــجراحة العظــــــــــــــــ قسمب أستاذ مساعد    عادل إبراهيم الصعيديـ   د/ 
 ةـالمنوفيجامعة  بكلية الطب امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم جراحة العظب مدرس    سامي عبد الهادي صقرـ   د/ 
 الهستولوجياماجستير   ريم محمد غريب الشرقاوي ط/ ااا 76

 :  الرسالة موضوع
 لدور الوقائيعلى القشرة الكلوية لذكور الجرذان البيضاء البالغة وا 1دراسة هستولوجية وهستوكيميائية عن تأثير أفالتوكسين ب 

 المحتمل للتمر
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ ورئيس أست     مها السيد سليمانـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــالمنوفيالطب جامعة بكلية الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسمأستاذ مساعد ب    غادة حسن الصيفيـ   د/ 
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسممدرس ب     رانيا إبراهيم ياسينـ   د/ 
 ماجستير الهستولوجيا  إيمان بدوي حامد قنفوةط/ ااا 77

  : الرسالة موضوع
 لرشاد دراسة هستولوجية عن تأثير عقار الميثوتريكسيت على مخيخ الجرذان البيضاء البالغة والدور الوقائي المحتمل لحب ا

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــالمنوفيامعة بكلية الطب جــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــالهستولوجيــــــــــــــــــــــــــ قسمباذ أست     بثينة لبيب محمودـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــالهستولوجيــــــــــــــــ قسمأستاذ ب    ماجدة أحمد منصورد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهستولوجيـــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    داليا السيد الغزوليـ   د/ 

 
 

 ماجستير عالل األورام والطب النووي    أحمد عادل عبد الرازق ط/ ااا 78
 :  الرسالة موضوع

 جليكوبروتين في سرطان القولون  2زنك ألفا  تقييم دور
 المشرفون : 
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 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة عالج األورام والطب النووي  قسماذ بأست    شمطارق عبد المنعم هاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة عالج األورام والطب النووي  قسماذ بأست    إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة عالج األورام والطب النووي اذ مساعد أست    إيناس أبو بكر الخوليـ   د/ 
 ةـــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة عالج األورام والطب النووي  قسممدرس ب    أشرف السيد عبد الغنيـ   د/ 
 ماجستير الباثولوجيا   مروة سعيد المفري ط/ ااا 79

 :  الرسالة موضوع
 ريينفي سرطان الخلية الكبدية في المرضي المص 19إظهار البروتين المجند لموت الخلية المبرمج ، بيتاـ كاتينين وسي ك 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسماذ بأست     رحاب منير سمكةـ أ.د/ 

 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسماعد باذ مسأست    ـ   د/ داليا رفعت الشراكي
 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسممدرس ب    ـ   د/ رانيا عبد هللا عبد هللا
 ةـــــــــــالمنوفيبمعهد الكبد القومي جامعة الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسممدرس ب     ـ   د/ ضحي ماهر طايع

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةماجستير   أسماء عيد محمود محمدط/ ااا 80
 :  الرسالة موضوع

 المزمن Cرضي الذين يعانون من التهاب الكبد في الم TLR 7دراسة مستقيالت 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  اــــــــــــــــــــــالميكروبيولوجي قسماذ ورئيس بأست    مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيامعة بمعهد الكبد القومي ج الميكروبيولوجيا قسماذ ورئيس بأست    عزة محمد عبد العزيزـ أ.د/ 
 ةـــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الطبية اــــــــــــــــــــــــالميكروبيولوجي قسماذ بأست     أمل فتح هللا مقلدـ أ.د/ 

 ةـــــــــــالمنوفيجامعة  بمعهد الكبد القومي اـــــــــــــــــالميكروبيولوجي قسمب مدرس     فاطمة عمر خليلد/   ـ 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق    حنان على على داودط/ اا ا81

 :  الرسالة موضوع
 الطرق المختلفة لتجميل أرنبة األنف 

 المشرفون : 
 ةـجامعة المنوفيالطب بكليةجراحة التجميل والحـروق  قسمورئيس اذأست     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب التجميل والحــــــــروق جراحة  قسممدرس ب    أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 
 ةـــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب جراحة التجميل والحــــــــــــروق  قسمزميل ب    أحمد فرجاني صابرـ   د/ 
 ماجستير األمراض الفدرية والتدرن    شيماء حسن أبو اليزيدط/ ااا 82

 :  الرسالة موضوع
 تشار االضطرابات الرئوية بين عمال غزل ونسيج القطن والصوف بمدينة المحلة الكبري ان

 المشرفون : 
 ةـجامعة المنوفيبكلية الطب األمراض الصدريــــــــــــــــة والتدرن  قسماذ بأست    أسامة فهيم منصورـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيبكلية طب يـــــــــــــــــــــة والتدرن األمراض الصدر  قسماذ مساعد بأست    عبد الرازق الوحش ربابـ   د/ 
 ةـجامعة المنوفيبكلية الطب األمراض الصدريــــــــــــة والتدرن  قسممدرس ب    جيهان على عبد العالـ   د/ 
 ماجستير األمراض الفدرية والتدرن   فاطمة فبري عوض خلصط/ ااا 83

 :  الرسالة موضوع
 بار جين اكسبيرت في مرضي الدرن الرئوي في مستشفي صدر المحلة دراسة الدور التشخيص الخت

 المشرفون : 
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 ةـجامعة المنوفيبكلية الطب األمراض الصدريــــــــــــــــة والتدرن  قسماذ بأست    هشام السيد عبد العاطيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيبكلية طب ـــــة والتدرن األمراض الصدريــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست    محمود موسي الحبشيـ   د/ 
 ةــــــــــالمنوفيبكلية طب األمراض الصدريــــــــــــة والتدرن  قسمأستاذ مساعد ب    مها يوسف الحفناوي ـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  منى إبراهيم عبد الوهابط/ ااا 84

 :  الرسالة موضوع
انية ة البطة الدموية المستحدثة للمشيمة قبل وبعد حقن مضادات عوامل النمو لذوعيتقييم أنماط التألق الذاتي في مرض األوعي

 بالجسم الزجاجي للعين
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيجامعة طب البكلية  طب وجراحة العيــــــــــــــــن قسماذ مساعد بأست    فريد محمد وجدي فريدـ   د/ 
 ةـجامعة المنوفيبكلية الطب  احة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطب وجر  قسممدرس ب     مروة على زكيـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  م المتولي أحمد إبراهيمريهاط/ ااا 85

 :  الرسالة موضوع
 مقارنة عمق الغرفة األمامية للعين باستخدام جهاز تصوير القرنية وجهاز قياس قوة العدسة البصري 

 ن : المشرفو
 ةـالمنوفيبكلية الطب جامعة طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ بأست   عبد الخالق إبراهيم السعدنيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيبكلية الطب جامعة طب وجراحة العيــــــــــــــــن  قسماذ مساعد بأست    فريد محمد وجدي فريدـ   د/ 
 ةـجامعة المنوفيبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب     مروة على زكيـ   د/ 

  422/4/12/7201الموضوع رقم 
توراه كالاد منح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 

 إيمان شحاته أحمد الرغي . /بيبةللطفي الهستولوجيا 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  423/4/12/7201الموضوع رقم 

كتوراه الاد منح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
 محمد نبيل حنفي محمود . /بيبللط في طب األطفال

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  424/4/12/7201الموضوع رقم 

كتوراه الاد منح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
 عثمان محمود عبد اللطيص . ففوة /ةبيبللطفي جراحة المخ واألعفاب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  425/4/12/7201الموضوع رقم 

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
 حنفي محمود .محمد نبيل  /بيبللطفي جراحة المخ واألعفاب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  426/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.71ر11 ونسبة مئوية جيد// امع بتقدير محمد عطية عبد الجواد /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  427/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.67ر87 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير ده عبد الرحمنحمدي السيد عب /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  427/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.80ر50 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير عبد هللا أحمد أمين أحمد /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  428/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.80ر56 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد الهادي عبد الحكيم دريك /بيبللط ير في الجراحة العامةالماجست
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  429/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةجماعيااة و الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة وال ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.68ر86 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير حامد عالء حامد /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  430/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو لفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير ا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.77ر33 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير محمد فالح رجب عبد العال /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  431/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو لااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة ع ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.73ر56 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير باسم محمد على عبد الوهاب /بيبللط الماجستير في الجراحة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  432/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنوا مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحاا
 %.77ر1 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير شريص عو  الششتاوي  /بيبللط الماجستير في أمراض الباطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  433/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأندراسااات العليااا والبحااوا مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة لل
 %.67ر84 ونسبة مئوية ///جيد عام بتقدير محمد عبد الفتاح طه /بيبللط الماجستير في أمراض الباطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  434/4/12/7201الموضوع رقم 
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 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا مااذكر 
 %.75ر86 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أحمد تيسر حافظ أبو سريوة /بيبللط الماجستير في أمراض الباطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  435/4/12/7201ضوع رقم المو

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.68ر051 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أميرة محمد السيد يوسص /بيبةللط الماجستير في أمراض الباطنة العامة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة قةالمواف
  436/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.75ر99 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أميرة أحمد إبراهيم جبر /بيبةللط الماجستير في التوليد وأمراض النساء

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  437/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.74ر72 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد عبد المنفص نفر عمارة /بيبةللط الماجستير في التوليد وأمراض النساء

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  438/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.75ر81 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أمل محمد عبد العزيز /بيبةللط الماجستير في التخدير والعناية المركزة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  439/4/12/7201 الموضوع رقم

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.68ر83 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمود إبراهيم مرسي فياض /بيبللط لتخدير والعناية المركزةالماجستير في ا

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  440/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةاعيااة و الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجم ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.66ر17 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ريهام عبد المعز عبد الفمد /بيبةللط الماجستير في التخدير والعناية المركزة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  441/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو لااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة ع ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 .%72ر52 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير هبه رفعت محمد الشراكي /بيبةللط الماجستير في التخدير والعناية المركزة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  442/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنيااا والبحااوا مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العل
 %.65ر72 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد وهدان محمد شلبي /بيبللط الماجستير في التخدير والعناية المركزة

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  443/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنوكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا  مااذكرة أ.د/
 %.74ر77 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير منال السيد محمد توتو /بيبةللط الماجستير في طب الحاالت الحرجة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  444/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.78ر56 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير شيرين رشاد أحمد الشيمي /بيبةللط األطفالالماجستير في طب 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  445/4/12/7201لموضوع رقم ا

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.79ر89 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أسماء فخري على الفيفي /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة...  الموافقة
  644/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.75ر17 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير آيات محمد محمد سليمان /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 

  447/4/12/7201الموضوع رقم 
 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 

 %.77ر89 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير وفاء السعيد إبراهيم سالمة /بيبةللط الماجستير في طب األسرة
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  448/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.72ر57 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير منى على عبد الفتاح فالح /بيبةللط الماجستير في طب األسرة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  449/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.71ر28 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير طا هللاسمر أحمد فؤاد إبراهيم ع /بيبةللط الماجستير في طب األسرة

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  450/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.71ر35 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير سناء سمير محمد جبريل سويلم /بيبةللط كيةالماجستير في الباثولوجيا اإلكليني

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  451/4/12/7201الموضوع رقم 
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 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.78ر09 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أسماء محمد إبراهيم الشيمي /بيبةللط لماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكيةا

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  452/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو ير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى اعتماااد التقااار  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.79ر41 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير عليا عادل الفيشاوي  /بيبةللط الماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  453/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو لموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة ا ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.72ر13 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير الشيماء على أحمد /بيبةللط الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  454/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنسااات العليااا والبحااوا مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدرا
 %.72ر14 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير السعيد زين محمد خديجة /بيبللط الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  455/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.78ر97 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير مروة السيد محمد شعيب /بيبةللط الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية

 : ـرارـالقــ

 جامعة... ويرفع لل الموافقة
  456/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 مئويــة ونســبة جيااد// عــام بتقــدير وسااام عبااد هللا عبااد السااالم الخشاان /بيبــةللط الماجسااتير فااي جراحااة األذن واألنااص والحنجاارة

 %.72ر92
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  457/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.71ر3 ونسبة مئوية جيد// عام ربتقدي محمود عبد الباسط عبده إبراهيم /بيبللط الماجستير في طب وجراحة العين

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  458/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 .%86ر45 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير دعاء زغلول محمد شبل /بيبةللط الماجستير في الفارماكولوجيا اإلكلينيكية

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  459/4/12/7201الموضوع رقم 
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 ماانح درجااةو الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 ئويـةمونسـبة  جيد// عـام بتقدير لؤي محمد وجدي عبد السالم حسين /بيبللط ض العفبية والطب النفسياألمراالماجستير في 

 %.71ر36
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  460/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةوالجماعيااة و الموافقااة علااى اعتماااد التقااارير الفرديااة  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.65ر96 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير بسمة سالم عمر سالم /بيبةللط الماجستير في األمراض الفدرية والتدرن 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  461/4/12/7201الموضوع رقم 

 ماانح درجااةو اعتماااد التقااارير الفرديااة والجماعيااة الموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 
 %.86ر64 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير سارة فهمي محمد أبو السعود /بيبةللط الماجستير في الباثولوجيا

 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
  462/4/12/7201الموضوع رقم 

 /بيـبللط لعظااماجراحاة الموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) خالد السيد أحمد أحمد

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  463/4/12/7201الموضوع رقم 
اض الفاادرية الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدراسااات العليااا فااي األماار ـــ بشــأن سااات العليااا والبحااوا مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدرا

 .ة ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلي8وذلك طبقا لنص المادة ) رانيا أنور حسن البهنسي /بيبةللط والتدرن 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  446/4/12/7012الموضوع رقم 

  /ةبيبللططفال الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في طب األـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أسماء محمد عبد الرحمن الفقي

  :ـرارـالقــ
 معةالموافقة .. ويرفع للجا

  654/4/12/7201الموضوع رقم 
تخفاا   وراهياال امتحااان الجاازء الثاااني ماان الاادكتتأجالموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 

 وذلك لظروف مرضية .تامر فارس يحيي على  /للطبيب 2017دور إبريل وأكتوبر  الدمويةأمراض القلب واألوعية 
  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . .. وافقةالم
  664/4/12/7201الموضوع رقم 

 . 2017وبر إلحاق المعيدين والمدرسين المساعدين على دورة أكت ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 
  :ـرارـالقــ

 م الموافقةعد
  674/4/12/7201الموضوع رقم 

وراه تخفاا  تأجياال امتحااان الجاازء الثاااني ماان الاادكتالموافقااة علااى  ـــ بشــأنوالبحااوا مااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا 
 وذلك لظروف مرضية .تامر فارس يحيي على  /للطبيب 2017الدموية دور إبريل وأكتوبر أمراض القلب واألوعية 
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  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . .. الموافقة
  864/4/12/7201الموضوع رقم 

كلية ق أ.د/ وكيل ال.. يكون من ح.الخافة بالتقارير السنوية  تاقتراحا ـ بشأنكلية للدراسات العليا والبحوا مذكرة أ.د/ وكيل ال
قـد  (اهدكتـور للدراسـات العليـا توجيـه القسـم العلمـي مباشـرة إلـى تشـكيل لجـان الحكـم علـى الرسـالة إذا تبـين أن الطالـب )ماجسـتير أو 

 عليه بتقديم التقرير السنوي أو النصف سنوي المطلوب عن أداء الطالب في موعده .أكمل رسالته ولم يقم السادة المشرفين 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة
 

  694/4/12/7201الموضوع رقم 
 المدرسين ممن يقوم األساتذة المساعدين و إال توزيع اإلشراف على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 

 . على الرسائل بالقسم باإلشرافالرسائل العلمية في ذات الوظيفة بدون ترقي  سنوات على 8تخطي 
  :ـرارـالقــ

 8 علـى الرسـائل العلميـة ممـن مـر علـيهم مـن اإلشـراف (المدرسـين واألسـاتذة المسـاعدين)علـى منـع عضـو هيئـة التـدريس  الموافقة
 ةويرفع للجامع ...الحاصلين علي درجة زميل ى عل سنوات وكذلك يطبق

  074/4/12/7201الموضوع رقم 
 إبرياالليااا دور تحديااد مواعيااد امتحانااات الدراسااات العالموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوا 

 على النحو التالي : 24/5/2018حتى  1/4/2018في الفترة من  2017/2018للعام الجامعي  2018
 . 16/4/2018حتى  1/4/2018في الفترة من  ا ماجستير ا دكتوراه( بنظام الساعات المعتمدةامتحانات الجزء األول )دبلوم 

 امتحانات الجزء الثاني )دبلوم ا ماجستير ا دكتوراه( بنظام الساعات المعتمدة 
 . 23/5/2018حتى  6/5/2018في الفترة من  ونظام قديم )دبلوم ا ماجستير ا دكتوراه(

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة .

  174/4/12/7201الموضوع رقم 
لاوم دب)  2017 توبرأك لدورة القيد الطالب المتقدمينالموافقة على قيد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوا 

 .2017/2018للعام الجامعي تخصصات مختلفة وماجستير ودكتوراه ( 
 القــــرار :

 وهم على النحو التالي.. ويرفع إلى الجامعة .قيد الطالب المتقدمين الموافقة على قبول 
 أوال: درجة الدبلوم :

 : جودة الرعاية الفحية وسالمة وأمان المريضا 1 
 سارة السيد عبد العزيز حسنـ ط/    علياء زكريا عبد المنعم السعدني ـ ط/ 

 سيعلى فتحي سليمان المر ـ ط/     هشام حجازي محمد حجازي ـ ط/ 

 محمد أحمد رضا الديبـ ط/    محمد محمود عبد العليم خليلـ ط/ 

 عادل إبراهيم أحمد على البربري ـ ط/     محمد حسين بسيوني يونسـ ط/ 

 منى رفعت محمد واليـ ط/     محمد السيد محمود الصيادـ ط/ 

 محمد معوض قاسم حميدةـ ط/     يسرا أحمد حافظ أيوبـ ط/ 

 أحمد عرفه االمام سالمانـ ط/    د بهنسي الشيخمروة بد المعبو ـ ط/ 

 سارة مجدي فضل على محمدـ ط/   وسام عبد الستار فرحات مصطفي الدجوي ـ ط/ 

 خلود محمد محمد رجبـ ط/     غادة أحمد على أحمد ـ ط/ 

 عليا عبد الفتاح أحمد الوكيلـ ط/    رءوف محمد عبد الرءوف عرفهـ ط/ 

 داليا رجب إبراهيم رجبـ ط/    يف زايدنرمين سمير عبد اللطـ ط/ 
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 ضحي عبد الرحمن محمد حسينـ ط/    مروة عبد الوهاب محمد فاتيـ ط/ 

 سعد الدين فرج عبد الصمد أبو دخانـ ط/    محمود عبد الرحمن محمد حسينـ ط/ 

 شيماء محمد نجيب محمدـ ط/     رنا عبد العزيز حسام الدينـ ط/ 

 أحمد عبد الرحمن عثمان المناخليـ ط/     رأحمد فتحي مصيلحي صقـ ط/ 

 محمد عرفه عبد االمام مهرانـ ط/     مريم بشارة اسكندر بشارةـ ط/ 
 

 : مكافحة العدوي ا 2 
 أسماء شعبان محمد سليمـ ط/    رضوي حسين عبد الستار سالمـ ط/ 

 سارة عبد المعطي الدسوقي عبد المعطيـ ط/     مروة فكري حسن يوسفـ ط/ 

 فاتن عز العرب محمد يونسـ ط/    لمياء حسين عبد الرحمن سليم /ـ ط

 محمد أحمد مصيلحي أحمد صقرـ ط/    أسماء عبد الرحيم عبد اللطيف أحمدـ ط/ 

 سارة عاطف محمد حجازي ـ ط/   سعاد عبد المعطي عبد السالم صالحـ ط/ 

 رحمن طير البروفاء خالد عبد الـ ط/    إسالم إبراهيم عبد المحسن إبراهيمـ ط/ 

 هدير محمد حسن محمدـ ط/    مروة حسان عبد السالم عبد هللاـ ط/ 

 داليا جمال عبد الغفار لبنـ ط/    أمل عبد الحميد محمود الشرنوبيـ ط/ 

 مصطفي محمد أبو اليزيد شلبيـ ط/   محمد الشناوي عبد الحسيب عبد الهاديـ ط/ 

 ي صفي الدين محمد عامريء يحدعاـ ط/    أحمد جمال سروة محمد على ـ ط/ 

 سماح محمد عوض عطية الجحاوي ـ ط/     محمد صبحي محمد لبنـ ط/ 

 نجوان سعيد محمود خالدـ ط/     زهراء بيومي عبد هللا راشدـ ط/ 

 إيهاب عبد الوهاب عبد السميع سويلمـ ط/     فاطمة شعبان محمد سليمـ ط/ 

 محمد حسني عبد الحكيم سيدـ ط/    إيمان عبد الحليم حسين الشينـ ط/ 

 نهي أحمد كامل بيومي الميهيـ ط/     سماح عبد هللا سالم إبراهيم ـ ط/ 

 أبو نصير إبراهيم أحمد بكرـ ط/    حسام محمد سعد سراج الدينـ ط/ 

 المهيمن يسري ناصر وسام عبدـ ط/     بدير هارون عبد هللا فايدـ ط/ 

 عمرو رمضان عبد أبو سعيدةـ ط/    ميادة جمال الدين محمود حجاجـ ط/ 

   نهي مختار طاهر حسانين محمودـ ط/    منة هللا وحيد عبد المجيد متوليـ ط/ 
 إبراهيم سعيد إبراهيم جمعهـ ط/     رحاب محمد إبراهيم حجاجـ ط/ 

 مروة جمال إبراهيم حسانينـ ط/     دايال هاني محمود البسيونيـ ط/ 

 مروة دمرداش عامر خضرـ ط/     إيمان رمضان رفعت محمدـ ط/ 

 محمد أمين بدوي  محمودـ ط/     محمد إبراهيم فتوح حسنـ ط/ 

 محمد رمضان عبد هللا أبو سعيدةـ ط/     أحمد عزت أحمد الجزارـ ط/ 

 مروة شاكر محمد عبدهـ ط/     إسراء أسامة زايد ناجيـ ط/ 

 ني محمود محمدوداد إبراهيم حسـ ط/     سارة إبراهيم محمود نصارـ ط/ 

 محمد جمال عبد السميع موسيـ ط/    تيسير عطية محمد عبد السالمـ ط/ 

 هشام خليل محمود الشيخـ ط/    إيمان كمال عبد المعطي منيسيـ ط/ 

 رحمة محمد أحمد داودـ ط/    دعاء سمير محمد أبو السعودـ ط/ 

 بو مناخديجة توفيق أحمد أـ ط/    طلب عبد الفتاحنشوي عبد المـ ط/ 

 مروة عبد القادر محمود إبراهيمـ ط/     آالء عباس توفيق عباس نداـ ط/ 
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 هويدا حجازي محمدـ ط/     مرفت صالح مهني صالحـ ط/ 

 روان مصطفي عبد المنعم السيد عمرانـ ط/     إيمان سامي بيومي جادـ ط/ 

 من محمد حسينمحمود عبد الرحـ ط/   منى أبو الفتوح عبد الجواد عطية سليمانـ ط/ 

 حنان الدمرداش عبد المنعم إبراهيم ـ ط/    ضحي عبد الرحمن محمد حسين ـ ط/ 

 شروق أشرف عبد الفتاح المليجيـ ط/    نهي أحمد سعيد محمد الضبعـ ط/ 

 ياسمين سعيد سالم الشاذليـ ط/     محمد مختار محمد أحمد ـ ط/ 

 البر إبراهيم طنطاوي شيماء عبد ـ ط/     إيمان صالح أحمد سالمةـ ط/ 

 غادة يوسف محمد إبراهيمـ ط/    سالي عادل يوسف بدر الدينـ ط/ 

 شروق عبد الرازق محمد سيد أحمدـ ط/    شيماء مصطفي محمد مصطفي ـ ط/ 

 أية محمود كمال مدبوليـ ط/    فاطمة محمد السيد أحمد الدسوقيـ ط/ 

 عبد الجواد مصطفي وسام عدليـ ط/     أمل شحاته شعبان النشرتيـ ط/ 

 سارة شوقي شبل أحمدـ ط/     هبه شعبان شبل الجوهري ـ ط/ 

 أية صبحي صالح الروبيـ ط/    أمل محمد عبد الحميد الجندي ـ ط/ 

 والء عبد الصبور محمد معوضـ ط/     دينا مجدي سليمان موسيـ ط/ 

 موفاء ماهر عبد المختار إبراهيـ ط/     نهلة محمد السيد العشـ ط/ 

 دعاء يسري عشماوي السيدـ ط/    بسمة محمد عبد اللطيف السيد ـ ط/ 

 أسماء السيد يوسف الشوربجيـ ط/     أمينة سعيد عبد هللا جادـ ط/ 

 فتحية متولي السعدي عبد الرحمنـ ط/     والء حسين عباس موسيـ ط/ 

 سارة عفيفي محمد محفوظـ ط/    رشا رجب محمد سيد أحمد أحمديـ ط/ 

 إيمان رضا أحمد عبد العزيزـ ط/   سحر السيد محمد عبد المنعم شاخون  /ـ ط

 مروة محمد زكي أبو سنةـ ط/     محمود نبيل زكي غنيمـ ط/ 
 فاتن عز العرب محمد يونس ـ ط/    منه سعيد حامد رمضان ـ ط/

 : التوليد وأمراض النساءا 3 
 د الفتاح حبيبنورا سامي عبـ ط/     والء صبحي السيد الخرباوي ـ ط/ 

 وليد سعد على مليجيـ ط/   صباح عبد القادر أحمد محمد أبو خليلـ ط/ 

 نبيله محمد فايز محمد المالحـ ط/     هالة شعبان سعد شعبانـ ط/ 

 زينب أحمد عبد العاطي أحمدـ ط/     سمر رمضان السيد فرماوي ـ ط/ 

 م عبد العاطي رمضانسمر إبراهيـ ط/    فرج هللا إبراهيم عطية الشرنوبيـ ط/ 

 هاجر مصطفي عبد الغفار العشماوي ـ ط/     أكرم بيومي عبد هللا بيوميـ ط/ 

 بسمة جمال فؤاد صالح االمامـ ط/    هند محمود محمد رضا عبد الفتاحـ ط/ 

 أحمد عبد الغفور البسيوني أبو زيدـ ط/     أية شوقي عبد الرحمن بدهـ ط/ 

 صفاء عبد المقصود محمد يس ـ ط/    رسيمروة عالء الدين مصطفي مـ ط/ 
 عال سعد محمد على صقر ـ ط/   عبير عبد الخالق جابر محمد على ـ ط/

 : التخدير والعناية المركزةا 4 
 هيثم أحمد محمود حجازي ـ ط/   عبد الحليم هاشم عبد الحليم سيد أحمدـ ط/ 

 يفةالمداح إبراهيم أحمد خلـ ط/     بيشوي سمير سعد مشرقيـ ط/ 
 : األمراض العفبية والطب النفسيا 5 

 اندرو رفعت نجيب بدواني ـ ط/    السيد سعيد عبد المجود كاملـ ط/ 
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 : طب األسرةا 6 
 هبه محمد محمد أحمدـ ط/     أحمد عبد المجيد الدسوقي إبراهيم ـ ط/

 مريانا الكسان اسعد مسعودـ ط/    رحاب عبد السالم حامد رشوان أحمدـ ط/ 

 أماني وهبه فهمي الدمنهوري ـ ط/    ريم محمد سعد على نور الدينـ ط/ 

 الهام السيد السيد عبد العزيزـ ط/    فاطمة محمد صالح الدين أسعدـ ط/ 

 أميرة عبد العال سيد أحمد عيسيـ ط/     آالء ربيع بدير عطا هللاـ ط/ 

 جيهان صادق محمود محمد الخضراوي ـ ط/ 
 : جراحة العظاما 7 

 محمد سالم عبد العزيز المرسيـ ط/      ايكل حنا باوي حنامـ ط/ 
 محمد عادل محمد راضيـ ط/ 

 : جراحة األنص واألذن والحنجرةا 8 
 بسمة رضا محمد عيسيـ ط/     زينب محمد رجب حسانينـ ط/ 

 : الجراحة العامةا 9 

 ماركو مجدي أبو العينين إبراهيمـ ط/     إسالم السعيد مرسي سعوديـ ط/ 

 مصطفي عبد المجيد محمد عبد المجيدـ ط/     مي مصطفي السيد محمدـ ط/ 

 طاهر محمود السيد على ـ ط/ 
 : الباثولوجيا اإلكلينيكيةا 10 

 هاني صابر حسن إبراهيمـ ط/    سارة إبراهيم محمد أحمد المليجيـ ط/ 
 أميرة محمد أمين عبد المجيدـ ط/     نيفين إبراهيم عاشور سمينةـ ط/ 

 نيرة شلبي محمد عوضـ ط/     محمد إبراهيم عبد المجيدط/  ـ
 ريهام محمد جمال الدين عبد الحميدـ ط/     شيماء صالح محمد حسينـ ط/ 
 مروة محمد ذكي أبو سنةـ ط/    أية محمود عبد الخالق ختعمـ ط/ 
 شحات سالمأحمد ماهر الـ ط/     أحمد محمد محمد عوضـ ط/ 
 انجي محمد سالمة النجيليـ ط/     أحمدعالء محمد محمد ـ ط/ 
 ريمون نصيف انسي خزامـ ط/     مينا وديع اسحق بسطاـ ط/ 

 : الطب الطبيعي والتأهيلا 11 
 فاطمة محمد عبد الرازق هزاعـ ط/ 

 : طب األطفالا 12 

 محمد حمدي عبد الغني صقرـ ط/     هالة محمد عبد هللا جبهـ ط/ 

 إبراهيم أحمد حمدي إبراهيم ـ ط/    شودف نهلة مصطفي عبد الوارثـ ط/ 

 عبير سعيد الصاوي سالمـ ط/     سالي صبري السيد إبراهيمـ ط/ 

 داليا شعبان محمد حبيبـ ط/    سوسن عبده إبراهيم أبو عبد هللاـ ط/ 

 زينب عبد المنعم عبد الفتاحـ ط/     عماد على سعد أبو هانيـ ط/ 

 محمد إبراهيم يوسف إبراهيمـ ط/    القاضيأسماء إبراهيم عبد الفضيل ـ ط/ 

 شريف عبد المنعم عبد الغني عمرـ ط/     كامل محمد محمد جمعهـ ط/ 

 إيمان محمد عبد الكريم محمدـ ط/    زينب عزت عبد العزيز أبو هبهـ ط/ 

 خالد إبراهيم حسن على عيسيـ ط/     مها محمود مصطفي فازعـ ط/ 

 محمود عبد الرحمن عبد الغفار مزروعـ ط/    ري محمد عطية عطية السنهو  ـ ط/
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 شيماء حامد السيد العتوي  ـ ط/   مي إبراهيم عبد الغني الجمال ـ ط/
 طارق محمد طه عويس ـ ط/   هبه  عبد العزيز محمد شاهينـ ط/ 
 محمد حسين بسيوني يونس ـ ط/   محمد عبد الغني عبد الفضيل  ـ ط/
  عفيفي فتحي عفيفي نصار /ـ ط   عصمت حسن أحمد مصطفي ـ ط/
 مصطفي محمد السيد إبراهيمـ ط/ 

 
 : أمراض القلب واألوعية الدمويةا 13 

 عبد الرحمن خليل محمد خليل عطية ـ ط/    محمد أحمد أحمد رمضان ـ ط/
 شادي حنا بشري حنا ـ ط/  ضياء حمدي عبد رب الرسول البسطويسيـ ط/
 والء محمد فتحي الصاوي  ـ ط/

 : اض الباطنة العامةاألمر ا 14 
 شيرهان شبل عبد الشافي  ـ ط/  عمرو محمد أنيس عبد الهادي طاحون ـ ط/
 رحاب سمير أحمد الشرقاوي  ـ ط/   هند عوض يوسف العدروسي ـ ط/
 داليا السيد محمد النحاس ـ ط/    فاطمة حامد محمد أبو المجدـ ط/
 الجوهري  منال فتحي محمد ـ ط/   أحمد مصطفي محمد السعداوي  ـ ط/
 مصطفي أمين حسن البهنساوي  ـ ط/    محمد أحمد أحمد شميس ـ ط/
 حسام حسن خلف حسن ـ ط/    مي مصطفي زكي الطباخ ـ ط/
 محمد أحمد عبد الرحمن أحمد  ـ ط/    حماد أنور السيد النجار ـ ط/
 مينا مكين توفيق سعيد ـ ط/    حمدي كمال الدين الحسيني ـ ط/
 أيهاب خميس السيد الزعيطي ـ ط/   محمد حسن عبد الكريممحمد إبراهيم  ـ ط/
 علي حسني رمضان السيد ـ ط/

 : طب وجراحة العينا 15 

 سميحه عزت سعد هالل ـ ط/    أية طلعت محمد الغزالي ـ ط/
 بيشوي عاطف يوحنا عبد الشهيد ـ ط/   سامح محمد نبيل مصطفي مسرجة ـ ط/
 نية حجازي محمد عبد الكريمأمـ ط/    تامر محمد محمود على ـ ط/
 نشوة حمدي عبد الجواد شمس الدينـ ط/   صابرين عبد الباري على سليمان ـ ط/
 اشهاد خميس أحمد نجار ـ ط/    مينا مجدي طريف غطاس ـ ط/
 شيماء الدسوقي عبده الشمحوط ـ ط/   عبد الرحمن صبحي لطفي قنومة ـ ط/
 أحمد عبد الحميد عباس حمزة ـ ط/   محمد جمال حسين عبد المقصود ـ ط/

 : األشعة التشخيفيةا 16 
 ندي محمد عبد هللا مصطفيـ ط/   نهي محفوظ زيدان أبو المكارم ـ ط/
 أميرة شوقي عبد الحكيم عيسيـ ط/   إيمان محمد أحمد محمد سليمانـ ط/
 عماد عمر محمد أبو شنب ـ ط/

 : طب الفناعات والفحة المهنيةا 17 
 ر محمد نورأحمد محمد نو  ـ ط/

 : جراحة المسالك البوليةا 18 
 مينا مراد رياض عبد الملك ـ ط/   عنتر لبيب سيد أحمد الشيخ على ـ ط/
 أحمد عبد المنعم محمد أبو زيد ـ ط/    مينا مجدي منير فؤاد ـ ط/
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 محمد ماهر فتحي محمد عمر ـ ط/
 : طب المناطق الحارة وفحتهاا 19 

 محمود مصطفي كامل حسن ـ ط/    محروس محمد بكار األحمر ـ ط/
 مصطفي محمد عبادي عبد هللا ـ ط/    أحمد محمد أحمد عبد النعيم ـ ط/
 محمد ضياء الدين عبد السميع السيد ـ ط/    إيهاب السيد محمود الحسينيـ ط/
 أسامة حسن أحمد الجزار ـ ط/    سالي سامي جمال تركي ـ ط/

 : األمراض الجلدية والتناسليةا 20 
 مها محمد مبروك هاللـ ط/    مروة أبو النور جمال أمينط/ ـ

 أسماء إبراهيم يحيي توفيق إسماعيل ـ ط/   آيات صبري محمد إسماعيل بالل ـ ط/
 أميرة محمد محمد عبد الواحد الخطيب ـ ط/   سلمي محمد عبد الرحمن الجمال ـ ط/
 مود الفرماوي سارة جمعه مح ـ ط/   أمينة عبد التواب إبراهيم عباس ـ ط/
 فبرونيا مجدي جرجس إبراهيم ـ ط/   سارة حامد رضوان محمد عطية ـ ط/
 مريم رءوف خليل سوريـال ـ ط/    رنا ممدوح محمد شديد ـ ط/
 عال رمضان عبد المحسن عبد السالم ـ ط/    محمد رجب محمد الكناني ـ ط/
 جازي انتصار رمضان السباعي ح ـ ط/    مارتينا نصر بخيت نصر ـ ط/
 سارة عبد الرحمن عزت الخناني ـ ط/   وفاء رمضان عبد التواب زايد ـ ط/
 سمر الهادي عبد الحكيم دربك ـ ط/   سالي عادل على شحاته الجمل ـ ط/
 هند حسن محمد رشوان ـ ط/   أسماء مسعد عبد العزيز أبو خضرة ـ ط/
 محمود فاطمة عبد المحسن أحمد ـ ط/    ماريان عياد منتياس فام ـ ط/
 أروي عبد الفتاح أحمد عبد الحميد سالم ـ ط/    وفاء سعد محمد سعدونه ـ ط/
 ياسمين أيمن رفاعي السيد ـ ط/    إيناس ربيع محمد عبيد ـ ط/
 دعاء عبد المتعال محمد الحامولي ـ ط/    أماني عادل زناتي سالمة ـ ط/
   مد عيسيالشيماء السيد مح ـ ط/    أمينة إبراهيم محمد سالم ـ ط/
   ريهام ربيع على الفيومي ـ ط/   إيمان محمد عبد الخالق داود ـ ط/
   رنا جمال أمين عبد المجيد ـ ط/    أيريني أمين سمعان صليب ـ ط/
   هاجر عادل عبد المجيد عبد الرحمن ـ ط/    علياء إبراهيم محمد السقا ـ ط/
 د الهادي محمد طه مي عب ـ ط/   نورا رجب عبد العظيم عبد الرحمنـ ط/
 : الماجستير: درجة ثانيا

 : التوليد وأمراض النساءا 1 

 غادة عزت محمد عيد ـ ط/   عبد اللطيف حسن محمد عثمان ـ ط/
 سلمي رضا عطية خليل ـ ط/   أحمد محمد توفيق شعبان محمد ـ ط/
 سمر رشاد محمد عبد السميعـ ط/   نشوي حمدي عبد الفتاح محمودـ ط/
 سمر كرم إبراهيم شعالن  ـ ط/   حمدي عبد الغني عزيزأسماء ـ ط/
 شيماء عادل عبد السالم عالمـ ط/    شيماء سعد رزق عيسي ـ ط/
 أمل محمود السيد العيسوي  ـ ط/    هند على شبل أحمد  ـ ط/
 سارة على أحمد الصعيدي ـ ط/   رانيا عصمت محمد عبد الجواد ـ ط/
 إيمان محمد عبد المنعم أبو تكية ـ ط/   شيماء عوض عبد العظيم محمد ـ ط/
 إيمان عبد السالم عبد المنعم سيد أحمد ـ ط/    هند سمير محمد على  ـ ط/
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 منار رضا عبد الهادي عبد الرحمن نصار ـ ط/    سارة محمد محمود الصاوي  ـ ط/
 غاوري الحصري سمر رزق م ـ ط/   فدوي محمد عبد الباري ناصر ـ ط/
 هاجر سعيد على البسيوني  ـ ط/    بده عزامأمينة محروس ع ـ ط/
 شيماء محمود يوسف سعيد  ـ ط/   سمر طلعت عبد الوارث شرف الدين ـ ط/

 
 

 : جراحة المسالك البوليةا 2 
 محمد عصمت على الجزيري ـ ط/

 : طب الحاالت الحرجةا 3 

 أحمد هاشم عطية الديب ـ ط/   مصطفي محمد عبد الغفار الحسين ـ ط/
 أحمد عرفه االمام ـ ط/   صالح الدين محمد الجندي  دأحم ـ ط/
 محمد أحمد عطية حمادة ـ ط/

 : التخدير والعناية المركزة وعالل اآللما 4 

 سارة عبد المعطي على فراج ـ ط/   أيمن نور الدين السيد محمد الصادق ـ ط/
 عزيز سامي عزيز صادق ـ ط/    إسالم محسن توفيق البيومي ـ ط/
 سامي عطية عليمي أحمد ـ ط/

 : األمراض العفبية والطب النفسيا 5 

 إبراهيم حامد محمد الفيوميـ ط/    عادل مجدي أنور النحاسـ ط/
 عايدة محمد الصغير عبد هللاـ ط/

 : طب األسرةا 6 
 دعاء محمد عبد المقصود محمد شلبي ـ ط/   فاطمة الزهراء فوزي حلمي مجاهد ـ ط/
 بسمة فتحي عبد المنعم على  ـ ط/    نجم أية محمد نجيب مليجي ـ ط/
 أسماء مجدي فؤاد العقادـ ط/   فاطمة أحمد بدوي محمد علوان ـ ط/

 : جراحة العظاما 7 

 عبد الحميد على بيومي جاد الحقـ ط/   محمد عبد المؤمن فتح هللا الشرقاوي  ـ ط/
 دعمرو حمدي محمد محمـ ط/   محمد عبد هللا عبد المنعم الباجوري ـ ط/
 شريف محمد فوزي محمد السيدـ ط/    ميالد مراد يوسف بشتاـ ط/
 محمد عطية إبراهيم مدكور ـ ط/    عالء حسن عبد النبي شرفـ ط/
 عبد الرحمن أمين عبد الستار الشريف ـ ط/   حسام عبد الناصر حسن أحمد ـ ط/
 أسامة محمود صالح عكاشة  ـ ط/

 : جراحة األنص واألذن والحنجرةا 8 

 عالء محمد عبد الرسول عبد هللا ـ ط/    أحمد محمد منجد الوكيل /ـ ط
 شيماء عصام عفيفي حميد ـ ط/   راندا محمد عبد الحليم عمارة ـ ط/
 أحمد يحيي أحمد قابيل ـ ط/

 : السمعياتا 9 
 أيه محيي سليمان مساور ـ ط/   أمل محمد مصطفي مصطفي ـ ط/
 أسماء محمد عبد هللا رزق  ـ ط/    هدير محمد السيد الجمال ـ ط/
 مي يحيي عبد الرحمن الكردي ـ ط/
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 : الجراحة العامةا 10 
 محمد ياسين حمد ياسين ـ ط/    سارة محمد شفيق الفيشاوي  ـ ط/
 محمود عبد الفتاح يوسف منسي ـ ط/  حسن عبد المنعم عبد الرحمن الجمال ـ ط/
 ميد محمد عبد المنعممراد عبد الح ـ ط/   سماحةعلي عبد العال محمود  ـ ط/
 كيرلس عهدي فتح هللا رزق هللا ـ ط/

 
 : طب الطوارئ ا 11       

 سحر فتحي عبد الشافي ـ ط/     أميرة سيد سيد أحمد ـ ط/
 : أمراض القلب واألوعية الدمويةا 12       

 مصطفي عبد الرحمن حفني هدهود ـ ط/   صادق مباركمحمد عادل السيد  ـ ط/
 أسامة حمدي عبد ربه مادة ـ ط/   خليلد مصطفي مصطفي محمو  ـ ط/
 عمرو يسري عبد الجواد محمد امام ـ ط/

 : األمراض الفدرية والتدرن ا 13      
 شرشرإسراء صالح سيد أحمد  ـ ط/    سارة السيد زكي كريم الدين ـ ط/
 هالة مجاهد عبد العزيز سعد ـ ط/    نهي أحمد سعيد فاضل ـ ط/

 : وجيا اإلكلينيكيةالباثولا 14       
 ميادة أحمد عبد الرسول البحيري  ـ ط/    صفاء صبري فرج نصر ـ ط/
 أحمد نبيل سيد خميس ـ ط/    بسمة السيد محمد عيسي ـ ط/
 مي حسين عبد السميع جبريل ـ ط/   أماني محمد سامي أحمد  سيد أحمد ـ ط/

 عالل األورام والطب النووي :ا 15 
 مشتوليمحمد أحمد عواد ال ـ ط/

 طب األطفال :ا 16 
 حامد محمد ناصر حامد بحبح ـ ط/   مها مصطفي عبد الحميد القليوبي ـ ط/
 محمود إبراهيم إبراهيم سالم ـ ط/   هند محمد عبد الغني الجمسي  ـ ط/
 طعيمةعلياء جمال عبد الحميد  ـ ط/   نهي عصام عبد الفتاح خلف ـ ط/
 رحاب محمد عبد العزيز عرابي ط/ ـ   دينا أحمد محمود حمدي يونس ـ ط/
 شيماء إبراهيم رمضان زلط ـ ط/    إيمان طلعت نبيه قمح ـ ط/
 سارة عبد العزيز عبد هللا فراج ـ ط/    مصطفي عبده بدر عتمانـ ط/
 دعاء زكي حمودة السعدي ـ ط/  مروة سعيد توفيق عبد الفتاح الشعراوي  ـ ط/
 رويدا جهاد الدين حسن سمير إسماعيل ط/ ـ   مروة شوقي سيد أحمد أبو هولة ـ ط/
 إيمان عبد ربه يوسف ترك ـ ط/    شيماء محمد محمود شاهين ـ ط/

 أمراض الباطنة العامة :ا 17 
 إسراء مجدي سمير أبو غزالة ـ ط/    رضوب عصام عباس هيكل ـ ط/
 دينا أحمد عبد العزيز عطية ـ ط/   محمد الحسيني السيد العيسوي  ـ ط/
 بيشوي عاطف فهيم صليب ـ ط/   ام عبد المحسن سليمان شاهينوس ـ ط/
 عمرو حامد محمد فتح هللا ـ ط/   أشرف محمد محمد السيد فايد ـ ط/
 أسماء إبراهيم محمد إبراهيم ـ ط/    أيمن مندي محمد عريبي ـ ط/
 منار موسي كمال راشد ـ ط/    نورهان رأفت محمد منصور ـ ط/
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     إسراء أحمد مصطفي أيوب ـ ط/   عبد المعطي أميرة محمد الصاوي  ـ ط/
    نورهان شعبان فتحي عبد الغني ـ ط/   غادة حسن السيد إبراهيم العتابي ـ ط/
     أميرة نصر سيد أحمد زيان ـ ط/   أحمد محمد عبد العزيز عبد النبي ـ ط/
     أحمد يحيي حسن حنفي ـ ط/   شيماء حسن كمال حسن عبد المنعم ـ ط/

     والء عادل محمد عاشور ـ ط/    مروة عاطف محمد علي ط/ ـ
    أحمد ناجي عفيفي زين الدين ـ ط/   زينب أبو بكر عبد الحميد سليم ـ ط/
  شعبان السيد السيد محمد علي ـ ط/    مني رفعت محمد والي ـ ط/
 أسامة سعيد حسين أبو العال ـ ط/    محمد عمر محمد شريف ـ ط/

 حة العين :طب وجراا 18 
 روضة عبد العزيز أحمد عثمان ـ ط/   صفاء فتحي محمد محمد سعد ـ ط/
 أميرة أنور عبد الفتاح السيوفي ـ ط/    مي سعيد منير المعداوي  ـ ط/
 سارة عبد المجيد محمد بركات ـ ط/    منة هللا أكمل عبد الباري  ـ ط/
 قرمريم أحمد محمد خيرت ص ـ ط/    أمل كمال محمد حسينـ ط/
 عبد الحميد فتحي عبد الحميد عالم ـ ط/  نيرمين محمد عبد الوهاب أحمد عبد هللا ـ ط/
 نسمة محمد عبد الفتاح شاهين ـ ط/  بسمة عبد اللطيف عبد الجليل الحباك ـ ط/
 شيري نسيم عطا يوسف ـ ط/    كيرلس فرح أسعد عبد السيد ـ ط/
 كريمة عبد المنعم مصطفي صالح ط/ـ   الزهراء محمد عبد الهادي عبد المعبود ـ ط/
 هدير محمود أحمد سالم ـ ط/    محمد محروس محمد عزب ـ ط/
 سهام صالح سيد أحمد مرسي ـ ط/    أحمد عبد الفتاح محمد سليم ـ ط/
 مروة رمضان محمد حسانين ـ ط/   آالء يسري حسيني عبد المطلب ـ ط/
 هراء أحمد محمد عبيدفاطمة الز  ـ ط/   محمد مجدي مختار أبو شوشة ـ ط/
 األشعة التشخيفية :ا 19     
 هاجر خالد عبد المنعم محمود ـ ط/    مروة رجب محمد اللطف ـ ط/
 ـ ط/ أحمد مجدي إسماعيل عبر    إسراء أحمد عبد الرازق دهب ـ ط/

 دينا يسري شريف ـ ط/   ـ ط/ تسنيم رمضان غنيم جاب هللا
 مني أحمد عبد الجواد محمد /ـ ط    أميرة محمود حمدي شحاته ـ ط/
 إيناس حمدي محمد شاهين ـ ط/    فلأية محمد صالح زن ـ ط/
 الزهراء عبد هللا خليل أبو الحسن ـ ط/   وسام محمد نبيل محمد محمد غانم ـ ط/
 طب المناطق الحارة وفحتها :ا 20     
 هدير عبد الرحيم مغاوري شاهين ـ ط/   هبة راغب عبد اللطيف على ـ ط/
 أنس عاطف عبد ربه أبو عمر ـ ط/    مرفت حسين كامل حبيب ـ ط/
 هيثم كمال راشد على ـ ط/   أسماء زغلول عبد الملك حسين ـ ط/
 إيمان محمد عبد الفتاح عرب ـ ط/    محمد سعد حسن شحاته ـ ط/
 حسام عبد الحكيم عبد الحكيم القاضي ـ ط/
 األمراض الجلدية والتناسلية  :ا 21     
 رواية عبد الحميد على محروس ـ ط/    وسام سعيد أحمد األشقر ـ ط/
 أسماء سعيد عبد الجليل الشرقاوي  ـ ط/   سمر عادل فرحات عمر خطاب ـ ط/
 دينا سامي فارس الدجوي  ـ ط/    ريم عبد هللا محمود البربري  ـ ط/
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 الباثولوجيا  :ا 22     
 دعاء عباس راغب عالم ـ ط/
 : هالدكتورا: درجة ثالثا

 : التوليد وأمراض النساءا 1 

 محمد صبري أحمد رواش ـ ط/   سارة مختار محمد السيد نصارـ ط/
 أحمد محمد سالمة جاد ـ ط/  محمد توفيق عبد الرحمن عبد الهادي ـ ط/
 أحمد مصطفي أحمد النجار ـ ط/   محمود رمزي عبد العزيز راشد ـ ط/
 ه محمد عبد المالك السيدهب ـ ط/   شيرين فتوح محمد عبد المجيدـ ط/
 محمد طه محمود أحمد ـ ط/  إيمان فوزي مصطفي محمد الششنوانيـ ط/

 : جراحة التجميل والحروق ا 2 
 عمرو عاطف محمد عبد الوهاب ـ ط/  شريف محمد إسماعيل إبراهيم القشطي /ـ ط
 ماجد محمود محمد عثمان البشالوي  ـ ط/    أحمد بسيوني مسعود طلبه ـ ط/
 محمد األمين صقر عبده محمد  ـ ط/   حمد نور الدين عبد الغني أحمدأ ـ ط/
 أحمد على الحنفي على  ـ ط/

 : الجراحة العامةا 3 
 عالء عبد العظيم مصطفي نصر ـ ط/

 : طب الطوارئ ا 4 
 أثار فكري عبد المجيد الشينـ ط/    محمد فوزي طنطاوي السيد ـ ط/
 أحمد عبد الحميد الجندي نهي ـ ط/    مي طلعت بيومي مشحال ـ ط/

 إبراهيم محمد محمد حجازي  ـ ط/   الحكيم فتح هللا أيوب ـ ط/ أحمد عبد
 : التخدير والعناية المركزة وعالل اآللما 5 

 إيمان سعيد محمد صابر يونس ـ ط/   محمد إبراهيم عبد السالم أحمد  ـ ط/
 م محمد الزويديأسماء إبراهي ـ ط/   مروة عبد المنعم عبد هللا محمود ـ ط/
 أحمد عبد هللا محمد عبد هللا غريب ـ ط/  أحمد محمد حسين حسن محمد نصار ـ ط/
 نسمة محمود محمد عبد العزيز ـ ط/   أماني محمد عبد المطلب الكفافي ـ ط/
 مها محمود سليمان ياقوت ـ ط/    فاطمة عادل حسين فودة ـ ط/
 ا محمد السيد المستكاوي نه ـ ط/   مريم ضيف هللا مر غني  عثمان ـ ط/

 :طب الحاالت الحرجة ا 6 

 محمد عصام سعيد صالح ـ ط/   نجالء سامي عبد الهادي حماد ـ ط/
  والء سامي مختار عقلية  ـ ط/   إسالم محمد محمد عبد الكريم ـ ط/
 إيمان عبد هللا عبد الستار ـ ط/

 : األمراض العفبيةا 7 

 هاني محمد محمد أحمد بدر الدين ـ ط/
 : الطب النفسيا 8 

 سها عاطف عبد اللطيف موسي ـ ط/   دعاء سميرة عبد الفتاح مطاوع ـ ط/
 : األشعة التشخيفيةا 9 

 أسماء سعيد عبد الجواد إبراهيمـ ط/
 : جراحة المخ واألعفابا 10 
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 محمد محمود أبو حسين ـ ط/    ثابت إبراهيم ثابت إبراهيم ـ ط/
 : جرةجراحة األنص واألذن والحنا 11 

 مرفت محمد عبد الجيد خليل ـ ط/
 : الفسيولوجيا اإلكلينيكيةا 12 

 الزهراء أحمد محمود فرج شريف ـ ط/    أنوار مبروك حسن شعبان ـ ط/
 إسراء عاطف إبراهيم سالم ـ ط/

 : الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةا 13 

 منى صالح السيد سبل ـ ط/
 : األمراض الفدرية والتدرن ا 14 

 رحاب عبد الفتاح سعد  ط/ 
 : الطب الطبيعيا 15 

 عبير عبد البر السيد محمود ـ ط/
 : طب األطفالا 16 

 هاني حامد أحمد سعد ـ ط/    محمد عادل حسن أبو قورة ـ ط/
 أحمد مصطفي بكر الهواري  ـ ط/   أسماء محمد يوسف أبو الروس ـ ط/
 هايدي عبد الحكيم محمد إسماعيل ـ ط/

 :لباطنة العامة األمراض اا 17 

 عزت محمد عبد الوهاب عبد هللا ـ ط/   هبه كمال عبد الخالق عبد هللا ـ ط/
 محمود صابر صابر عز جولة  ـ ط/   السيد غنيمي محروس إسماعيل ـ ط/
 غادة عبد الفتاح محمد الجمال ـ ط/   إيمن صالح عبد الفتاح موسي  ـ ط/
 مكرم عبد المجيد المرزوقي  أمير ـ ط/    محمد عزت محمد خلف هللا ـ ط/
 محمد حسين محمد مصري  ـ ط/    منة هللا خيري محمد رشاد ـ ط/
 أحمد محمد محمد سالم ـ ط/    إيمان عشماوي الصاوي  ـ ط/
 محمد حسن أحمد جالل ـ ط/

 :طب المناطق الحارة وفحتها ا 18 

 راندا محمد صديق أحمد ـ ط/
 :طب الفناعات والفحة المهنية ا 19 

 أسماء فتحي السيد زغلول /ـ ط
  274/4/12/7201الموضوع رقم 

ول )دبلــوم ـ الموافقـــة علــى اعتمـــاد نتيجــة الدراســـات العليــا الجـــزء األ ــــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكيااال الكلياااة للدراساااات العليااا والبحاااوا 
 . 2017دور إكتوبر ماجستير ــ دكتوراه( 

 القـــرار 

  التالي .. ويرفع للجامعة .على النحو اعتماد النتيجة الموافقة على 
 أوال : دبلوم الجزء األول :

 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخف  م
 %33ر33 5 8 2 13 15 طب األسرة 1
 %50 8 7 1 15 16 الجراحة العامة  2
 %20 2 1 2 3 5 األنف واألذن والحنجرة 3
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 %41ر66 5 6 1 11 12 ض القلب واألوعية الدمويةأمرا 4
 %55ر55 30 17 7 47 54 طب األطفال 5
 %44ر44 4 4 1 8 9 األمراض الصدرية والتدرن  6
 %25 2 2 4 4 8 األمراض العصبية والطب النفسي 7
 %46ر15 6 2 2 11 13 طب المناطق الحارة 8
 %48ر27 14 12 3 26 29 التوليد وأمراض النساء 9
 %66ر66 26 10 3 36 39 سليةاألمراض الجلدية والتنا 10
 %33ر33 5 8 2 13 15 جراحة العظام 11
 ففر% ااا 14 ااا 14 14 الباثولوجيا اإلكلينيكية 12
 %28ر8 8 20 3 28 31 طب وجراحة العين 13
 %33ر33 2 3 1 5 6 جراحة المسالك البولية 14
 %20 1 4 ااا 5 5 األشعة التشخيصية 15
 ففر% ااا 3 1 3 4 السمعيات 16
 ففر% ااا 6 3 6 9 كزةالتخدير والعناية المر  17
 %38ر46 15 16 8 31 39 األمراض الباطنة العامة 18
 ففر% ا 1 اا 1 1 طب الصناعات والصحة المهنية 19

 ثانيا : ماجستير الجزء األول :
 النسبة الراسبون  الناجحون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخف  م
 %42ر30 15 11 3 26 29 صيةالتشخياألشعة  1
 %62ر85 13 22 5 35 40 طب األطفال 2
 %100 اا 2 اا 2 2 الطب الشرعي والسموم 3
 %57ر14 3 4 1 7 8 األنف واألذن والحنجرة 4
 %100 ا 1 اا 1 1 تخاطب 5
 %75 6 18 ا 24 24 أمراض الباطنة العامة 6
 %100 اا 3 اا 3 3 الكيمياء الحيوية 7
 %93ر33 2 28 4 30 34 الجلدية والتناسليةاألمراض  8
 ففر% 1 اا اا 1 1 الميكروبيولوجيا الطبية 9
 %59ر25 12 15 1 27 29 طب وجراحة العين 10
 %82ر35 3 14 1 17 18 أمراض القلب واألوعية الدموية 11
 %50 8 8 3 16 19 التخدير والعناية المركزة 12
 %93ر93 2 31 5 33 38 جراحة العظام 13
 %25 4 اا 2 4 6 طب المناطق الحارة وصحتها 14
 %75 6 6 2 8 10 األمراض العصبية وطب النفسي 15
 %87ر5 1 7 اا 8 8 األمراض الصدرية والتدرن  16
 %100 اا 1 اا 1 3 الطب الطبيعي 17
 %57ر14 3 4 3 7 10 طب األسرة 18
 %11ر11 16 2 2 18 20 طب الحاالت الحرجة 19
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 %85ر71 1 5 1 6 7 وجياالباثول 20
 %100 اا 3 اا 3 3 الطفيليات 21
 %100 اا 3 اا 3 3 جراحة المسالك البولية 22
 %100 اا 1 اا 1 1 الفسيولوجيا 23
 %93ر33 1 14 1 15 16 التوليد وأمراض النساء 24
 %100 اا 1 اا 1 1 طب الصناعات 25
 %83ر33 3 15 1 18 19 الجراحة العامة  26
 %28ر6 4 2 1 6 7 عياتالسم 27
 %75 1 3 اا 4 4 عالج األورام والطب النووي  28
 %57ر14 6 8 1 14 15 الباثولوجيا اإلكلينيكية 29
 %77ر77 2 7 4 9 13 طب الطوارئ  30

 ثالثا : دكتوراه الجزء األول :
 النسبة الراسبون   الناجحون  الغائبون  الحاضرون  التخف  م
 %50 1 1 اا 2 األمراض العصبية 1
 ففر% 2 ااا اا 2 الطب الطبيعي 2
 %100 ااا 1 اا 1 البولية جراحة المسالك 3
 %50 1 1 اا 2 عالج األورام والطب النووي   4
 ففر% 7 ااا 2 7 الجراحة العامة 5
 %16ر6 5 1 ااا 6 التخدير 6
 %40 3 2 1 5 جراحة العظام 7
 %100 ااا 1 اا 1 األشعة التشخيصية 8
 %100 اا 4 1 4 طفالطب األ 9
 ففر% 1 ااا ااا 1 الطب النفسي 10
 %66ر6 2 4 ااا 6 أمراض القلب واألوعية الدموية 11
 %100 ااا 1 1 2 الهستولوجيا 12
 %50 3 3 اا 6 الباثولوجيا اإلكلينيكية 13
 ففر% 1 ااا ااا 1 طب الحاالت الحرجة 14
 ففر% 4 ااا ااا 4 طب وجراحة العين 15
 %50 2 2 ااا 4 المناطق الحارة وصحتهاطب  16
 %42 4 3 ااا 7 جراحة القلب والصدر 17
 %75 2 6 ااا 8 جراحة التجميل والحروق  18
 ففر% 1 ااا ااا 1 طب الطوارئ  19
 %100 اا 1 اا 1 التشريح واألجنة 20
 %14 6 1 1 7 التوليد وأمراض النساء  21
 %100 ااا 3 ااا 3 الباثولوجيا 22
 %100 ااا 2 اااا 2 طب األسرة 23
 %100 ااا 1 ااا 1 التخاطب 24
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 %100 ااا 2 ااا 2 الصحة العامة 25
 %62 3 5 اا 8 أمراض الباطنة العامة 26
 %33ر3 2 1 ااا 3 األمراض الجلدية والتناسلية 27
 %80 1 4 ااا 5 جراحة األنف واألذن والحنجرة 28
 
 

 :  ما يستجد من أعمال : تاسعا

  473/4/12/7201موضوع رقم ال
لعامـة ااألسـتاذ المسـاعد بقسـم الباطنـة  لنظار فاي مانح د/ ولياد عباد المحسان شاهاب الاديناـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التادريس

 بالكلية إعارة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من قيامه بها .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 
 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال الياوم فاأعلن السايد األساتاذ الادكتور أحماد  /وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحماد على جمال الدين

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  ونيس بحيرىعصام عبد الأ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 
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لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليا أحماد  /وم فاأعلن السايد األساتاذ الادكتوروا 

ق علااى أن تعااود لالنعقاااد جلسااة ممتاادة يااوم األحااد الموافاا رئاايس المجلااس رفااع الجلسااةلكليااة و عميااد ا أحمااد جمااال الاادين
 .للنظر في اعتماد نتيجة الدراسات العليا الجزء الثاني )دبلوم ا ماجستير اا دكتوراه(  24/12/2017

 
 
 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

 2017/2018" للعام الجامعي الرابعةلجلسة الممتدة ل" الجلسة 
 24/12/7201الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 

الموافاااق  األحااادمااان فاااباح ياااوم الحادياااة عشااار " وذلاااك فاااي تماااام السااااعة  الممتااادةعقاااد مجلاااس الكلياااة " جلساااته 
 عميد الكلية ورئيس المجلس  أحمد أحماد على جمال الدينبرئاسة أ.د/  24/12/2017

 . 10/12/2016المنعقدة يوم األحد الموافق  2017/2018امعي للعام الج الرابعةالسادة حاضري الجلسة حضور و ب 
 

الارحيم  بسام هللا الارحمن باذكر عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد على جمال الدينأ.د/ السيد  * واستهل الجلسة
  ثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجميع دوام التوفيق .

 

 في عرض الموضوعات على النحو التالي :سيادته * ثم بدأ 
 


