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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 0202/0201" للعام الجامعي األولي" الجلسة 

 11/9/0202الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم  0202/0201" للعام الجامعي األوليعقد مجلس الكلية "الجلسة 
 بحضور كل من: عميد الكلية ورئيس المجلس و محمود عبد العزيز قورةأ.د/ برئاسة  11/9/0202فق األحد الموا

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

 وكيل الكلية لشئـــــــــــــــــــــــون البيئـــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان
          ـ رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد    محمد أحمد سامي قنديل ـ أ.د/

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    غنيم ـ أ.د/ مبروك محمود 
   ــا ــئيس قسم الباثولوجيـــــــــر      مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس   أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

   ويـــةئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمر    أ.د/والء فريد عبد العزيز موسيـ 
 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ      ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

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

 قسم طب وجراحة العينقائم بعمل رئيس     ـ أ.د/ هدى محمد كامل السبكي
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 رئيس قسم الجراحة العامة     ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان
 ـةاألشعة التشخيصيــــرئيس قسم     ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي محمد

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

 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 
 رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة    ـ أ.د/ غادة علي حسن إبراهيم 
 رئيس قسم الفسيولوجيا      ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف

   رئيس قسم الهستولوجيا    ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
 رئيس قسم طب األطفـــــــــــال    ـ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب

 قسم األمراض الصدرية والتدرنرئيس     أحمد عامر عبد الوهاب  أ.د/
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي    ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

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

 ةــــــقسم األمراض العصبية والنفسي رئيس    ـ أ.د/ رشا على مصطفي القباني 
 ةــــــالطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيقسم  رئيس      عزة وجيه زناتيـ أ.د/ 
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 قائم بعمل رئيس قسم طب األســـرة     ـ   د/ أمل أحمد سالمة
 قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ   د/ مها محمد على البطش 

   أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة      د/ تغريد محمد فرحاتـ أ.
 أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة     عادل حسين عبد المعطي عمر/ أ.دـ 

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة     نجالء محمد محمـد غنايمـ أ.د/ 
 متوطنةأستاذ بقسم األمراض ال    محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 
   أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية      أماني رجب محمود سراجـــ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 ستاذ بقسم جراحة المسالك البوليةأ     أحمد أحمـد جمال الدينـ أ.د/ 
 تاذ بقسم األنف واألذن والحنجرةأس    أيمن عبد العزيز أبو العنينـ أ.د/ 
 الطب الشرعي والسموم أستاذ بقسم     صفاء عبد الظاهر أمينـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الهستولوجيا    ماجدة أحمد منصورـ أ.د/ 
  أستاذ بقسم طب األطفال     رجبمحمد  سهامـ أ.د/ 
 ةــــــسيأستاذ بقسم األمراض العصبية والنف     أيمن عبد الفتاح حدادـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   وليد محمد فتحي عبد العظيمـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة   تامر على عبد المعطي سلطان ـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء      طارق محمد سيد عبد الموجودـ أ.د/ 

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    سحر على محمد على أ.د/ ـ
 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    أ.د/سحر على محمد على ـ

 أستاذ بقسم الطفيليـــــــــــات    ـ أ.د/ منال أحمد المليجي
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن    ـ أ.د/ محمود موسي محمود الحبشي

 والعناية المركـــزة أستاذ بقسم التخـديـر    صور هاللصفاء محمد من ـ أ.د/
 م الباثولوجيـــــــــاـــأستاذ بقس     ـ أ.د/ هالة سعيد الربعي
   ة التشخيصيـــةــــأستاذ بقسم األشع     ـ أ.د/ أشرف أنس زيتون
 أستاذ بقسم التشريــح واألجنــــــة     ـ أ.د/ عبير السيد الميهي

 أستاذ متفرغ بقسم الهستولوجيا    لحسيني عطيةـ أ.د/ سامي ا
 العامة أستاذ متفرغ بقسم الجراحة    ـ أ.د/ سعيد إبراهيم المالح

 المسالك البولية جراحةأستاذ متفرغ بقسم     فاطمة أحمد الصيرفيـ أ.د/ 
  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي

     أستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا      هـ أ.د/ أسماء جابر عبد
   الجراحة العامةمدرس بقسم      ياسر بهجات السيسيد/ ـ 
 عن د/ رئيس جراحة القلب والصدرباإلنابة  األستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدرد/ إسالم محب إبراهيم وقد حضر *

 

 وتم دعوة كل من :* 
 المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية مد عبد هللا الصاوي حبيبمح ـ أ.د/

 األستاذ بقسم الطفيليات مدير مركز القياس والتقويم   ــ أ.د/ جيهان صالح صادق 
 األستاذ بقسم الطفيليات ومنسق برنامج الطب التكاملي  ــ أ.د/ نانسي محمود حربه
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التنفيـذي لوحـدة الجـودة واالعتمـاد  والمديرالكيمياء الحيوية اذ المساعد بقسم ألستا           رانيا محمد عزمي الشاذلي/ ـ د
 بالكلية 

 أستاذ مساعد بقسم الهستولوجي ومنسق برنامج الطب التكاملي )المتميز(        ــ   د/ هالة محمد الحرون 
 وتنمية الموارد البشرية يم الطبيومدير مركز التعلأستاذ مساعد بقسم طب األسرة        ــ   د/ نجوي نشأت حجازي   

 

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة التجميل والحروق ـ أ.د/ فؤاد محمد غريب سيف  بقسم الفسيولوجيامتفرغ أستاذ   سهير عبد الحميد صالحـ أ.د/ 

 عالج األورام والطب النوويأستاذ بقسم  د على حلمي أحمدعماـ أ.د/  المخ واألعصابقسم جراحة ب أستاذ  عادل محمود حنفي  د/ ـــ أ.ـ
  أستاذ بقسم طب وجراحة العين خالد الغنيمي القطب سيد أحمد ـ أ.د/  أستاذ بقسم الباطنة العامـــة  أشرف غريب عامر ضلعأ.د/ ــ 

  األنف واألذن والحنجرةبقسم  أستاذ مساعد أحمد عبد الحليم محمدـ  د/ 

 لحضور كل من :عن اتغيب * وقد 
 قسم الطفيليــــات            رئيس نادية صالح محمد النحاسـ أ.د/   ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا أ.د/ إيمان عطية التونسيـ 

   بقسم جراحة العظـــــــامالمتفرغ تاذ سهشام محمد زكي موافي األأ.د/ ـ     بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة متفرغ أستاذ  ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
     ستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفيةأ   عبد هللا حنفي عبد العزيز د/ــ   نقيب أطباء المنوفيـــــــــة  د/ حسين أحمد ندا   ـ 
   طب وجراحة العينبقسم  مدرس نعم الهجعأحمد عبد المـ  د/     جراحة العظامأستاذ مساعد بقسم   هشام فتحي غنيمد/  ـ 

 
أمينــا  األســتاذ بقســم الصــحة العامــة وطــب المجتمــع محمــود الســيد أبــو ســالم أ.د/  وقــد تمــم الموافقــة علــ  ا تيــار* 
 . 0202/0202للعام الجامعي  للمجلس

 

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

 :عامة مناقشات

 ـ تغيير الالئحة الداخلية للكلية للحصول علي موافقة مجلس الجامعة العتماد التعليم الهجين  كرونا أخبارـ 
 االمتحانات االلكترونية بالنسبة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العلياـ 

 (0+5والثالثة )ة األولي والثانية للفرق02/9/0202ـ نظام الدراسة للعام القادم والبدء قبل الدراسة بأسبوعين في 
 .في كل قاعة  حجز القاعة لمناقشتين يوميا وإمكانيةواالكتفاء باألستوديو التعليمي  ـ منع المناقشات داخل قاعات األقسام

 

 : المصادقات :أوال 
  1/9/1/0202الموضوع رقم 

 الثالثاءوالمنعقدة يوم  0219/0202 يالجامعللعام " عشر الثانيةالمصادقة عل  محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 868/10/8/0202حتى  391/10/8/0202 والمتضمنة القرارات من  11/8/0202 الموافق

 القــــرار :

 ــــــــــــــــــــةالمصادق
  0/9/1/0202الموضوع رقم 

 .تفويض عن مجلس الكلية بال المصادقة عل  موضوعام العالقام الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
*الموافقة على مد بقاء الطبيبة/ ندا مصطفي حسن شكري المدرس المساعد بقسم التخدير بالكلية وعضو بعثة اإلشراف  

وذلك إلستكمال األبحاث العلمية  خاصة على نفقتها ال 9/3/0202المشترك بجامعة برمنجهام بانجلترا لمدة عام ثالث اعتبارا من 
 الخاصة برسالة الدكتوراه .

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  1/9/1/0202الموضوع رقم 

ـــة " إحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا   ـــاد  لجن الموافـــق  حـــداألوالمنعقـــدة يـــوم  0219/0202للعـــام الجـــامعي القـــيم والمب
16/8/0202 . 

 القــــرار
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 اأحيط المجلس علم
  4/9/1/0202الموضوع رقم 

والمنعقـدة يـوم  0219/0202للعـام الجـامعي  شئون  دمة المجتمع وتنمية البيئـةلجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 16/8/0202الموافق  األحد

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 5/9/1/0202الموضوع رقم 

الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  0219/0202للعــام الجــامعي " ة العــدو دبلومــة مكافحــ" إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
16/8/0202 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 2/9/1/0202الموضوع رقم 

ــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا   ــة" لجن ــام الثقافي الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  0219/0202للعــام الجــامعي العالق
6/9/0202 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 7/9/1/0202الموضوع رقم 

  6/9/0202الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  0219/0202للعام الجامعي المكتبام" لجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 8/9/1/0202الموضوع رقم 

الموافـق  األحـدوالمنعقدة يـوم  0218/0219للعام الجامعي الب لجنة شئون التعليم والط" إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
11/9/0202 .  

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :
 9/9/1/0202الموضوع رقم 

 . 0202/0202الموافقة عل  تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي الجديد  ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : التشكيل الجديدالموافقة على 
 رئيسا للمجلس   عميد الكلية   محمود عبد العزيز متولي قورة ـ أ.د/أ 
 التعليم والطـــــالب وكيل الكلية لشئون   ـ أ.د/ ناصر محمد عبد البار 2
  لعليا والبحــــوثوكيل الكلية للدراسات ا  ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود0
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د/ عبد الرحمن السباعي سرحان ـ1

 ب ـ رؤساء األقسام :
  رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـة    ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم2
 رئيس قسم أمراض النساء والتوليــــد    ـ أ.د/محمد أحمد سامي قنديل0
 رئيس قســـم الباثولوجيــــــا     مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/1
 ع ـطب المجتمالصحة العامة و رئيس قسم    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 4
 رئيس قسم األمراض الباطنة العامــــة   عبد هللا عبد العزيز بهنسي ـ أ.د/ 5
 جيا اإلكلينيكيــــة رئيس قسم الباثولو      أ.د/إيمان عطية التونسي ـ6
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 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية   والء فريد عبد العزيز موسيـ أ.د/ 7
 رئيس قسم التشريح واألجنــــــة    ـ أ.د/مصطفي محمود الحبيبي8
 ةـرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــ    ـ أ.د/ سلطان محمد سلطان9

 سم الكيميــاء الحيويـــــةرئيس ق   ـ أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة22
 ة العـــــينـرئيس قسم طب وجراح   هد  محمد كامل السبكيـ أ.د/22
 ف واألذن والحنجـــرةـرئيس قسم األن   عصام عبد الونيس بحير  ـ أ.د/20
 رئيس قسم الجراحــة العـــامــــة    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 21
 رئيس قسم األشعة التشخيصيـــــــة  بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/24
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــة   عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ أ.د/ 25
 خ واألعصابـــرئيس قسم جراحة الم           د/ عصام الدين جابر صالحأ.ـ 26
 رئيس قسم جراحة التجميل والحـــروق   ـ أ.د/ محمد أحمد أحمد مجاهد27
 رئيس قسم الطفيليــــــــــات   دية صالح محمد النحاسـ أ.د/ نا28
 والعناية المركـــزة رئيس قسم التخدير   ـ أ.د/ غادة عل  حسن إبراهيم29
 اــرئيس قسم الفسيولوجيـــــــ   أ.د/ جرجس صبر  يوسف حنا ـ02
 ـــاـرئيس قسم الهستولوجيـــــ    ـ أ.د/ مايسة عطية كفافي02
 رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيـــل   ر أحمد سليمانسمر جابد/ أ. ـ00
 رئيس قسم طــــب األطفـــــال   ـ أ.د/ أحمد أنور عطية  طاب01
 رئيس قسم األمــراض الصدرية والتدرن   ـ أ.د/ أحمد عامر عبد الوهاب  ميس04
 رئيس قسم عالج األورام والطب النـووي   ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاته05
 رئيس قسم األمراض المتوطنـــــة   .د/ أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ06
 رئيس قسم جراحـة العظـــــــام   أيمن محمد محمود عبيد ـ أ.د/07
 رئيس قسم األمراض النفسيـة والعصبيـة   ـ أ.د/ رشا عل  مصطفي القباني08
 م اإلكلينيكيةرئيس قسم الطب الشرعي والسمو            د/ عزة وجيه زناتيأ.ـ 09
 قائم بعمل رئيس قسم طب األســـــرة   ـ أ.د/ أمل أحمد عبد المقصود سالمة12
 رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةقائم بعمل     مها محمد عل  البطش ـ  د/12
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر   ـ  د/ رفيق فكر  برسوم سليمان10

 ج ـ أستاذ من كل قسم :
 طب األســــــــــرة أستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ تغريد محمد فرحـام2
 سم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ بق   عادل حسين عبد المعطي ـ أ.د/0
 الفسيولوجيــــــــــا بقسممتفرغ أستاذ     ـ أ.د/ سهير عبد الحميد صالح1
 ة والتناسليةـفرغ بقسم األمراض الجلديأستاذ مت  ماجدة مصطفي عبد الحميد حجاج د/ـ أ.4
 أستاذ متفرغ بقسم جراحـــــة العظـــــام    أ.د/ هشام محمد زك  موافيـ 5
 ــــة ــاء الحيويــأستاذ بقسم الكيميـ   نجالء محمد محمد غنايم ـ أ.د/6
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنـــــة    محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 7
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية   رجب محمود سراجأماني ـ أ.د/ 8
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق     محمد غريب سيفـ أ.د/ فؤاد 9

 طـب المجتمع الصحة العامة و أستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمود السيد أبو سالم22
 وليةقسم جراحـــة المسالك البأستاذ ب    ـ أ.د/ أحمد أحمد جمال الدين22
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 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصـــــاب    عادل محمود حنفيـ أ.د/ 20
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـــــرة   ـ أ.د/ أيمن عبد العزيز أبو العنين21
 اإلكلينيكية بقسم الطب الشرعي والسمومأستاذ    ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين24
 ــــاــتاذ بقسم الهستولوجيـــــأس   ماجدة أحمد محمود منصورـ أ.د/ 25
 أستاذ بقسم عالج األورام والطب النــووي   عماد عل  حلمي أحمد ـ أ.د/ 26
 ب األطفــــــــالـأستاذ بقسم طـ     ـ أ.د/ سهام محمد رجب27
 ة والعصبيـةــأستاذ بقسم األمراض النفسي    ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد28
 ا اإلكلينيكيــــةــأستاذ بقسم الباثولوجي    عبد العظيم وليد محمد فتحي ـ أ.د/29
 ةــة العامــــأستاذ بقسم أمراض الباطن   أشرف غريب عامر ضلعأ.د/  ـ02
 أستاذ بقسم الجراحــــة العامـــــة   تامر عل  عبد المعطي سلطان ـ أ.د/02
 اء والتوليــــدراض النســأستاذ بقسم أم   ـ أ.د/ طارق محمد سيد عبد الموجود00
 ب وجراحـــة العيــنــأستاذ بقسم ط   ـ أ.د/  الد الغنيمي القطب سيد أحمد01
 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ب أستاذ    أ.د/سحر عل  محمد عل  ـ04
 أستاذ بقسم الطفيليـــــــــــات    منال أحمد المليجي ـ أ.د/05
 اذ بقسم األمراض الصدرية والتدرنأست    محمود موسي محمود الحبشيـ أ.د/ 06
 والعناية المركـــزة أستاذ بقسم التخـديـر   صفاء محمد منصور هالل ـ أ.د/07
 م الباثولوجيـــــــــاـــأستاذ بقس    ـ أ.د/ هالة سعيد الربعي08
   ة التشخيصيـــةــــأستاذ بقسم األشع    ـ أ.د/ أشرف أنس زيتون09
 أستاذ بقسم التشريــح واألجنــــــة    يد الميهيـ أ.د/ عبير الس12

 د ـ أقدم اثنين أستاذ مساعد وأقدم اثنين مدرس :
  أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام   ـ د/هشام فتحي غنيم

 األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعد بقسم  ـ د/ أحمد عبد الحليم محمد
 النساء والتوليدأمراض  مدرس بقسم  هشام صالح الدين محمودـ د/ 

 جراحة المخ واألعصاب مدرس بقسم  ـ د/ ياسر بهجام السيسي
   كل من :دع* عل  أن ي 

 المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية محمد عبد هللا الصاو  حبيب ـ أ.د/
 لوحدة الجودة واالعتماد بالكلية التنفيذي  المديرو الكيمياء الحيوية المساعد بقسم ستاذ ألا           رانيا محمد عزمي الشاذلي /ـ د
 األستاذ بقسم الطفيليات مدير مركز القياس والتقويم   جيهان صالح صادق أ.د/  ــ
 منسق برنامج الطب التكاملياألستاذ بقسم الطفيليات و   نانسي محمود حربهأ.د/  ــ

  التكاملي )المتميز( منسق برنامج الطبأستاذ مساعد بقسم الهستولوجي و   هالة محمد الحرون د/ ــ   
 وتنمية الموارد البشرية ومدير مركز التعليم الطبيأستاذ مساعد بقسم طب األسرة   نجو  نشأم حجاز     د/ ــ   

 في اجتماعام المجلس شهريا . للحضور والمشاركة
 
 

 12/9/1/0202الموضوع رقم 
اتذة عل  األكثـر ممـن ال يتمتعـون بعضـوية المجلـس لمـدة عدد  مسة أسالموافقة عل  ا تيار  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 

 . سنة قابلة للتجديد
 * تم تشكيل لجنة لفرز األصوام من كل من : 
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 رئيس قسم جراحة المسالك البولية  سلطان محمد سلطانـ أ.د/ 
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــة عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ أ.د/ 
 التخدير والعناية المركزةرئيس قسم   إبراهيم غادة عل  حسنـ أ.د/ 

 : ـرارـالقــ

 .للجامعة  يرفع..  :الموافقة على اختيار كل من السادة اآلتية أسماؤهم 
 األنف واألذن والحنجرةأستاذ متفرغ بقسم   محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
 جراحة العظامبقسم متفرغ أستاذ   السرو الدين محمد بهاء ـ أ.د/ 
 األمراض الصدريةأستاذ متفرغ بقسم   منصور أسامة فهيم/ ـ أ.د

 جراحة المسالك البوليةأستاذ متفرغ بقسم   الدرعيمحمد عبد العليم ـ أ.د/ 
 الجراحة العامة أستاذ بقسم   السيسيعبد العظيم عالء ـ أ.د/ 
 11/1/9/0202 الموضوع رقم

 دد ثالثة أعضاء من ال ارج عل  األكثر ممن لهم دراية  اصة بالمواد الموافقة عل  ا تيار ع ـ بشأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 التي تدرس في الكلية يعينون لمدة  سنة قابلة للتجديد بقرار أ.د/ رئيس الجامعة .

 : ـرارـالقــ

  ترشيح كل من : ... ويرفع للجامعة الموافقة على

 نقيب أطباء المنوفية  أ.د/ حسين أحمد ندا ـ 2
  أستاذ بكلية الحقوق   ال ير عطيةأبو أ.د/ ـ 0

 10/9/1/0202الموضوع رقم 
ـــ بشـــأن مـــذكرة أ.د/ عميـــد الكليـــة للعـــام الجـــامعي الموافقـــة علـــ  تجديـــد تفويضـــام مجلـــس الكليـــة للســـيد أ.د/ عميـــد الكليـــة  ـ

0202/0201 . 
 : ـرارـالقــ

مـن العـرض علـى اللجـان المختصـة  ءام القانونيـةتفويض أ.د/ عميد الكلية عل  أن يكون ذلـك بعـد ات ـاذ اإلجـرالموافقة عل  ا
 وهي على النحو التالي :  والوكالء المختصين

 أوال ـ في مجال شئون التعليم والطالب :
 ـ تشكيل لجان الممتحنين 0    ـ تعديل الخطة الدراسية 1
لي الكلية 8  ـ قبول األعذار عن دخول االمتحان للطالب 1  ـ تحويالت الطالب من وا 
لي الكلية للتدريس .ـ ان5  تداب أعضاء هيئة التدريس من وا 
 ا : العالقام الثقافية :نيثا
نهاء البعثات الداخلية والخارجية واإلشراف المشترك والموافقة على السفر للخارج .1  ـ ترشيح ومد وا 
 ح والجوائز .ـ اعتماد الترشيح للمؤتمرات العلمية والندوات والدورات التدريبية والمهمات العلمية والمن0

 : شئون هيئة التدريس : ثالثا
 ـ تشكيل لجان المطابقة للمدرسين المساعدين الذين يعملون بالكلية لتعيينهم مدرس باألقسام المختلفة .1
 . ـ اإلعارات الخارجية للسادة أعضاء هيئة التدريس في التجديد0
 أن يتم المصادقة عليها في المجلس الالحق ..الترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على 1

 : الشئون المالية : رابعا
 ـ قبول التبرعات والهدايا للكلية .1

 .في األمور الطارئة لحين عرضها عل  المجلس التفويض  امسا : 
 11/9/1/0202الموضوع رقم 

 . 0202/0202معي الجديد  الموافقة عل  تشكيل مجالس األقسام للعام الجا ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ
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 أحيط المجلس علمــا
 41/9/1/0202الموضوع رقم 

 0202/0201للعـام الجـامعي  الموافقة عل  تشكيل اللجان العلمية المنبثقـة عـن مجلـس الكليـةـ بشأن  مذكرة أ.د/ عميد الكلية
لجنــة شــئون خدمــة المجتمـع وتنميــة البيئــة ــــــــ لجنـة المختبــرات العلميــة ـــــــ لجنـة شــئون التعلــيم والطــالب ــــــــــ لجنــة الدراســات العليــا ــــــ )

 مناهج( .لجنة العالقات الثقافية ــــ لجنة المكتبات ــــــ لجنة الحاسبات ــــ لجنة المبادئ والقيم لألبحاث الطبية ــــــ لجنة المواد وال
 : ـرارـالقــ

 لس القادم علي أن يستمر العمل بالتشكيل الحالي لحين التشكيل.يتم تشكيلها مع الوكالء وتعرض في المج
 

 رابعا :  موضوعات أخري :
 51/9/1/0202الموضوع رقم 
زيـادة درجـة تقيـيم وتصـنيف المجلـة العلميـة لكليـة الطـب جامعـة  ــ بشـأن بالكليـة تحرير المجلة العلميـةمدير د/ عرض  طاب 

بعد أن  0202درجام في يوليو  7م للمجالم العلمية حيث أصبحم درجة المجلة المنوفية في تقييم المجلس األعلي للجامعا
 . 0202درجام في مارس  6كانم 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علمــا
 

 : موضوعات مجالس األقسام : خامسا
 21/9/1/0202الموضوع رقم 
المعيـد بالقسـم لحـين  أحمـد سـمير عرفـةب/ تأجيـل البـت فـي ترقيـة الطبيـن ـ بشـأ رئـيس قسـم الجراحـة العامـةأ.د/  عـرض  طـاب

 قضاء فترة أخري من التدريب وكتابة تقرير من رئيس وحدة أخري يعمل بها الطبيب للتأكد من التزامه من عدمه .
 : ـرارـالقــ

 .  يؤجل لحين ورود رد الشئون القانونية
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :سادسا
 71/9/1/0202الموضوع رقم 

ـــ بشــأنأمــين المجلــس األعلــ  للجامعــام د/ أ.  طــابعــرض  لمرحلــة البكــالوريوس نظــام الداخليــة الموافقــة علــى تعــديل الالئحــة  ــ
 ( وكذلك نظام الطب التكاملي .1+6( والنظام القديم )5+0)
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــة
 81/9/1/0202الموضوع رقم 

حـة القديمـة لداخلية لمرحلة البكالوريوس الالئالموافقة على تعديل الالئحة ا ـــ بشأن ن التعليم والطالبوكيل الكلية لشئود/ أ.مذكرة 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 91/9/1/0202الموضوع رقم 

 0229/0202للعام الجـامعي  الدور األول الرابعةلفرقة ااعتماد نتيجة  ـــ بشأن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 
 .الدور الثانيوالفرقة السادسة والتراكمي 

 القــــرار

 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة  اعتماد النتيجةالموافقة على 
 : الرابعةالفرقة 

           382  ـ عدد المتقدمون 
   11   ـ عدد الغائبون

   369  ـ عدد الحاضرون
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   653   ـ عدد الناجحون
       101 عدد طالب لهم دور ثانيـ 

 ـ التقديرام :
   888   ـ ممتاز

   163  ـ جيد جدا
 81   ـ جيد //
 1   ـ مقبول

 %85.81  ـ نسبة النجاح

 
 : السادسةالفرقة 

    18  ـ عدد الحاضرون
    1   ـ عدد الغائبون
    15   ـ عدد الناجحون

       1   الراسبونـ عدد 
 ـ التقديرام :
 1   ازـ ممت

   0  ـ جيد جدا
 8   ـ جيد //
 0   ـ مقبول

 المجموع التراكمي :
    15  ـ عدد الناجحون

   1   ـ ممتاز

    1  ـ جيد جدا
  9   ـ جيد //
   0   ـ مقبول

 02/9/1/0202الموضوع رقم 
اء مـن تصـحيح أوراق القضـايا فـي التأكيـد علـ  األقسـام بسـرعة االنتهـ ــــ بشـأن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 

 موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ استالمها من الكنترول .
 القــــرار

 ةــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 01/9/1/0202الموضوع رقم 

الكليـة ب طالـب/ محمـد حجـاز  الشـحام م لـوف الطالـبتصـويب نتيجـة  ـــ بشأن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 
وذلك بناء علـ  حكـم  في مادتي )النساء والجراحة العامة( بالفرقة السادسة والمجمو  الكلي والتراكمـي 0213/0218دور نوفمبر 

 .محكمة القضاء اإلدار  بالمنوفية
 جيـد// 161دال من ب جيد// 131.5لتصبح الدرجة الكلية للمادة  النساء والتوليدفي مادة  ( درجة12.5ـــ أحقيته في زيادة مقدارها)
 322جيــد جــدا بــدال مــن  321.5لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة  الجراحــة العامــةفــي مــادة درجــة ( 1.5وأحقيتــه فــي زيــادة مقــدارها )

 8802بدال من  جيد// 8818والمجمو  التراكمي  جيد// 1120بدال من  جيد جدا1116 السادسة جدا والمجمو  الكلي للفرقةجيد
 .جيد//
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 رالقــــرا

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 00/9/1/0202الموضوع رقم 

تصــويب نتيجــة الطالــب/ إبــراهيم مصــطفي إبــراهيم الجنــزو  الطالــب  ـــــ بشــأن وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالبد/ أ.مــذكرة 
 .(BL & Ly بعد ثبوم رفع البحث عل  المنصة اإلليكترونية )موديول( من راسب إل  ناجح 0+5األولي )بالفرقة 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 01/9/1/0202الموضوع رقم 

لـبعض الـدور األول علـ  قبـول األعـذار المرضـية المتحانـام  الموافقـةــــ بشـأن  لشئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 0229/0202طالب الفرقة األول  للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 :على النحو التالي  قبول األعذار المرضيةلى الموافقة ع
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 األول F3 إسماعيل أحمد إسماعيل سرحان 1 

 04/9/1/0202الموضوع رقم 
لـبعض ر األول امتحانـام الـدو علـ  قبـول األعـذار المرضـية  الموافقـةــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة 

  . 0229/0202طالب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الثالث طب مجتمع منة هللا سعيد محمد عياد 1
 الخامس أنف واألذن والحنجرة ـــ طب األسرة ه نوفلهشام عبد الحميد شحات 0
 الثالث طب مجتمع أحمد جمال عبد السيد محمد 1
 الثالث أنف وأذن والحنجرة محمود عبد المعبود محمد السيسي 8
 األول طب مجتمع ـــ أنف واألذن والحنجرة نور عبد الحسن قاسم قاسم 5
 الثالث عطب مجتم إبراهيم سمير عبد الفتاح محمد  6
 الثالث طب مجتمع ـــــ األنف واألذن والحنجرة إبراهيم عنتر عبد القوي عبد الرحيم 3
 األول طب مجتمع ـــــ الرمد أحمد إبراهيم حسن حبيب 8
 األول طب مجتمع ـــ رمد ــــ طب شرعي أحمد حمدي سعيد حسنين شلتوت 9
 األول طب مجتمع أحمد رمضان عبد الرحيم سليم 12
 السادس أنف وأذن وحنجرة ـــــ رمد ــــ طب شرعي  أحمد صالح أحمد رابح إبراهيم 11
 األول طب مجتمع ـــ رمد ـــ طب شرعي أحمد عادل رشاد صيام 10
 األول طب شرعي ـــ طب األسرة أحمد عبد العظيم محمود الخولي 11
 الثاني طب مجتمع أحمد ماجد إبراهيم الخولي  18
 الثاني طب شرعي اعيل أبو اليزيد البلطيإسراء إسم 15
 الثاني  طب مجتمع إسراء جابر محمد حسان 16
 الثاني رمد إسراء رجب سليمان محروس 13
 الرابع رمد إسراء سعد أبو المجد على  18
 األول رمد إسراء سمير لبيب شلبي 19
 السادس رمد ــــ طب شرعي إسراء لطفي عويان عبد المقصود 02



 21/9/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202الجامعيللعام  األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

 الثاني رمد الم عبد الغني محمود خضرإس 01
 الثالث طب مجتمع ـــــــــ رمد إسالم محمد إبراهيم بكر 00
 الثاني طب أسرة أسماء عصام الدين صالح طراد 01
 األول طب المجتمع أسماء محمد عبد المحسن قابل 08
 األول طب مجتمع أضواء شعبان السيد محمود جادو 05
 الثاني طب أسرة أحمد عامر الشيماء رمضان نبوي 06
 الثالث كل مواد الدور األول أماني رأفت عبد العظيم الخولي 03
 األول طب مجتمع أماني يسري سعيد زايد 08
 األول طب مجتمع أميرة محمد عفيفي سعد 09
 الثاني طب شرعي أمينة محمود حسن السيد  12
 األول طب شرعي إيمان عبد الستار أحمد أحمد 11
 األول ــــ طب شرعي أنف وأذن وحنجرة أية عادل محمد يونس 10
 الرابع رمد بسملة محمد أحمد يونس 11
 األول طب مجتمع جاسر أحمد مصطفي محمد فهمي 18
 الثاني كل مواد الدور األول جمال أحمد عبد الغني صالح 15
 األول أنف وأذن وحنجرة جهاد محمد عبد السالم محمد 16
 الثالث رمد مود محمد السقاحذيفة مح 13
 األول أنف وأذن حنجرة ـــ طب شرعي حنين محمد فؤاد عبد المجيد 18
 األول طب شرعي دينا ثروت محمد شمس الدين 19
 األول طب شرعي دينا حمدي محمد إبراهيم سالم 82
 الثالث أنف وأذن وحنجرة دينا محمود محمد منصف عوض 81
 الثاني طب أسرة رضا أنس محمد السيد زيد 80
 األول أنف وأذن حنجرة زينب فهمي عبد الفتاح شلتوت 81
 األول طب شرعي سارة رأفت عبد السالم عبية 88
 الرابع كل مواد الدور األول سلمي سعيد محمد على بردانه 85
 األول طب شرعي سمر على مصطفي فتوح الفالل 86
 الثاني أنف وأذن وحنجرة شروق باسم محمد الحسيني  83
 الثاني رمد شروق رضا قطب شمس الدين 88
 األول طب شرعي شريف إبراهيم مصطفي عبد المولي 89
 األول أنف وأذن وحنجرة شيماء محمود لطفي إبراهيم 52
 الثاني أنف وأذن وحنجرة صفوة محمد أحمد خيري صقر 51
 األول طب شرعي عادل جمال حسانين زعيمه 50
 األول طب مجتمع ـــ أنف وأذن وحنجرة محمد أبو حصوه عبد الرحمن أشرف 51
 الرابع أنف وأذن وحنجرة   عبد الرحمن سعد لطفي النعماني  58
 األول أنف وأذن وحنجرة عبد الرحمن سمير فهيم عشيبه 55
 الثاني أنف وأذن وحنجرة عبد الرحمن عصام محمود عبد العزيز 56
 الثاني شرعي ــــ طب أسرةطب  عبد هللا محمود مصطفي السيد 53
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 السادس طب شرعي ــــ طب أسرة عبد هللا ناصر جودة إسماعيل 58
 األول طب مجتمع عبد الناصر فائق حسين جوراني 59
 األول كل مواد الدور األول عبدالهادي وجدي سامي النحاس 62
 الرابع أنف وأذن وحنجرة عمار عبد الرازق جابر سعد 61
 الثالث كل مواد الدور األول  مي شنبعمرو أحمد فه 60
 األول أنف وأذن وحنجرة عمرو عادل كمال محمد شاهين 61
 األول أنف وأذن وحنجرة فادي عماد بدير نظير 68
 الثاني وأذن وحنجرة وطب شرعي أنف فاروق ضاحي فاروق الشافعي  65
 الثاني أنف وأذن وحنجرة كريم إبراهيم على عقيله 66
 األول أنف وأذن وحنجرة  يد حسن عبد الجليل الشبراويلؤه الس 63
 الثاني كل مواد الدور األول لؤي يسرى فؤاد حافظ 68
 الثالث أنف وأذن وحنجرة محمد أحمد درديري عبده  69
 الثاني طب مجتمع ـــــ طب شرعي محمد أحمد عبد الحافظ أبو حسن 32
 األول أنف وأذن وحنجرة محمد أحمد محمد أبو حشيش 31
 األول أنف وأذن وحنجرة  محمد السيد رمضان سالم 30
 األول طب مجتمع محمد جابر السيد أبو زيد 31
 األول أنف وأذن وحنجرة ـــ طب شرعي  محمد جمال عبد العزيز الليثي 38
 الثاني طب مجتمع ـــ أنف وأذن وحنجرة محمد حسن سعد حسن الدماصي 35
 الرابع طب مجتمع ــــ أذن وأنف وحنجرة دانمحمد صالح فتحي عمر زي 36
 الثالث طب شرعي ــ طب أسرة محمد عادل يوسف حسن 33
 الثاني كل مواد الدور األول محمد عبد العاطي صبري الهبيري 38
 األول أنف وأذن وحنجرة محمد عبد هللا خير الدين على  39
 األول طب شرعي محمود أشرف عبد السميع الضليل 82
 الثاني أنف وأذن وحنجرة ــــــ طب شرعي محمود جمال عبد المجيد عجالن 81
 الثاني رمد محمود محمد عبد المطلب  80
 األول أنف وأذن وحنجرة محمود مرزوق محمود إبراهيم 81
 األول رمد محمود وحيد محمود السيسي 88
 األول كل مواد الدور األول منذر عقيل أحمد الفتالوي 85
 األول أنف وأذن وحنجرة فتحي إبراهيم الشايبمنى  86
 الثاني كل مواد الدور األول مها فهمي محمد الطال  83
 األول طب شرعي مي محسن توفيق إبراهيم بركات 88
 الثاني طب مجتمع ـــ رمد ندي أيمن أحمد محمود حمودة 89
 األول رمد نرفانا محمد محمد السعيد أحمد  92
 الثالث رمد في القاصدنهال محمود مصط 91
 األول رمد نهي سالمة مرسي بدوي 90
 الثاني أنف وأذن وحنجرة نور أحمد عبد الحميد صديق 91
 األول رمد نورا أحمد عبد العزيز أبو العال 98
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 األول كل مواد الدور األول نورهان أشرف عبد العظيم عبد الغني 95
 الثاني وأذن وحنجرة طب مجتمع ـــ أنف نورهان بهجت سعد عبده 96
 الرابع رمد ــــــ طب شرعي هاجر الشحات محمد القرمة 93
 الثاني رمد هاني محمدي بكري الحصري 98
 األول أنف وأذن وحنجرة همام عفت عبد الحميد أحمد 99
 الثاني أنف وأذن وحنجرة يارا ممدوح كامل شراره 122
 الثالث يطب شرع ياسمين أمجد توفيق السيد الشاذلي 121
 األول رمد يسرا عبد العظيم عفيفي خليفه 120
 األول طب مجتمع ــــ رمد يوسف حمدي السيد محمد الوكيل 121
 الثالث رمد ــــــــ طب شرعي ياسمين عبد الرحمن عبد الحميد تعلب 128

 05/9/1/0202الموضوع رقم 
علـ  قبـول األعـذار المرضـية امتحانـام الـدور الثـاني  لـبعض  لموافقـةاـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 . 0229/0202طالب المستو  الثاني للعام الجامعي 
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الثاني C.V.S. – F4موديول  نهي مجدي محي الدين طبانه 1 
 

 20/9/1/0202الموضوع رقم 
لـبعض امتحانـام الـدور الثـاني  علـ  قبـول األعـذار المرضـية  الموافقـةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 . 0228/0229طالب الفرقة السادسة للعام الجامعي 
 : ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة ى النحو التالي :عل قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الثاني الجراحة والنساء والتوليد وطب األسرة أية جمال إبراهيم خفاجي 1
 السابع وطب األسرة الجراحة دخلت ورقة أولي فقط والنساء والتوليد منار أبو العنين أحمد بلوز 0
 الثالث الجراحة العامة ــــ النساء والتوليد ـــــ طب األسرة فتحي عطا هللانورا أحمد  1

 70/9/1/0202الموضوع رقم 
ــة  ــل الكلي ــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكي ـــ بشــأن  لشــئون التعل ــام الجــامعي ــ ــة للع ــة الثاني ــة بالفرق تحويــل بعــض الطــالب مــن الكلي

0202/0202 . 
 : ـرارـالقــ

 لى النحو التالي :.... ويرفع للجامعة ع التحويلالموافقة على 

 إليهاالكلية المحول  اسم الطالب م
 طب القاهرة فاطمة فهيم رزق بريك 1
 طب القاهرة فاطمة محمد حامد أبوزيد 0
 طب القاهرة سلمي سامي محمد صابر الجسمي 1
 طب القاهرة أحمد بسيوني إبراهيم عشيبة 8
 طاطب طن خالد الشحات إبراهيم دوابة 5
 طب طنطا محمود محمد عبد المعطي النجار 6
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 80/9/1/0202الموضوع رقم 

 من أ.د/ أحمد سعيد ذو الفقـارلس القسم علي الطلب المقـدم موافقة مج ـــ بشأنرئيس قسم التشريح واألجنة د/ أ. عرض  طاب 
وذلك  0202/0201لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الجامعي جزئيا بواقع يومين أسبوعيا األستاذ المتفرغ بالقسم لإلنتداب 
 للتدريس لمرحلة البكالوريوس .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 09/9/1/0202الموضوع رقم 
 الل الفصل الدراسي  اال تياريةعلي فتح باب التسجيل للمواد  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

  0202/0202للعام الجامعي  0+5األول للعام الجامعي للفرقة األولي والثانية والثالثة في البرنامج األساسي والمميز 
 *المقررات الطبية

Biomedical genetics-        Stem cells- 
Complementary and alternative medicine-     Molecular biology- 

 
 *المقررات الغير طبية

 ــ الحاسب اآللي ولغة البرمجة8  ــ اللغة اإلنجليزية1  ــ إدارة الوقت0 ــ اللغة األلمانية1
 Quality of health careــ جودة الرعاية الصحية 5

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 موضوعات شئون هيئة التدريس: :سابعا
 12/9/1/0202الموضوع رقم 

لشـغل التشريح بالكليـة  بقسم المعيدةإيناس فتحي عل  سليمان / ةالطبيبالموافقة عل  تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصقسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 11/9/1/0202الموضوع رقم 
التخدير )حاالت حرجة(  بقسم المعيدةبسمة محمود عوض هللا / ةالطبيبالموافقة عل  تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 01/9/1/0202الموضوع رقم 

 طب طنطا محمد أيمن عبد المعطي شرف الدين 3
 طب طنطا عبد الحليم رمضان عبد الحليم نجم 8
 طب بنها ابتسام عباس محروس امام 9



 21/9/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202الجامعيللعام  األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

15 

 
 

الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة  بقسـم المعيـدة ديجة أحمـد رفعـم أحمـد / ةالطبيبالموافقة عل  تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال رسلشغل وظيفة مدبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 11/9/1/0202الموضوع رقم 
الكيميـاء الحيويـة بالكليـة  بقسـم المعيـدةآالء أسـامة زيـد نـاجي / ةالطبيبـالموافقة علـ  تعيـين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال شغل وظيفة مدرسل
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 41/9/1/0202الموضوع رقم 

يميـاء الك بقسـم المعيـدةعـال عبـد الحلـيم محمـد عبـد المطلـب / ةالطبيبـالموافقـة علـ  تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالحيوية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 51/9/1/0202الموضوع رقم 
الكيميــاء الحيويــة  بقســم لمعيــدةافاطمــة محمــد أحمــد النجــار / ةالطبيبــالموافقــة علــ  تعيــين ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

 21/9/1/0202الموضوع رقم 
الطفيليـات  بقسـم المعيـدةمضـان فتحـي علـ  حجـاز  أسـماء ر / ةالطبيبـالموافقـة علـ  تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 71/9/1/0202الموضوع رقم 

عـالج األورام  بقسـم المعيـدةنهلـة عـاطف عبـد العزيـز شـعبان / ةيبـالطبالموافقة علـ  تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسوالطب النووي بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 81/9/1/0202الموضوع رقم 
الجراحـة  بقسـم المـدرس مسـاعدمحمـد كمـال محمـود الحنفـي / الطبيـبالموافقـة علـ  تعيـين بشـأن ـ  مذكرة شئون هيئة التـدريس

 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه.قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة بالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 91/9/1/0202الموضوع رقم 

طـب األسـرة  بقسـم المـدرس مسـاعدسـمر علـ  محمـد بلطـي / ةالطبيبـلموافقـة علـ  تعيـين اـ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 42/9/1/0202الموضوع رقم 
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الصـحة العامـة  بقسـم المـدرس مسـاعديسـرا علـ  رحـيم الغلبـان / ةالطبيبعيين الموافقة عل  تـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوطب المجتمع بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 14/9/1/0202الموضوع رقم 
طـب وجراحـة  بقسم المدرس مساعدإسراء سامي أحمد غباشي / ةالطبيبعل  تعيين  الموافقةـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعين بالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 04/9/1/0202الموضوع رقم 

طب األطفال  بقسم المدرس مساعدزينب صبر  محمد أبو زنة / ةالطبيب  تعيين الموافقة علـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 14/9/1/0202الموضوع رقم 
األمــراض  بقســم المــدرس مســاعدحنــان عبــد العزيــز الجمــل / ةالطبيبــ الموافقــة علــ  تعيــينـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالصدرية والتدرن بالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 44/9/1/0202الموضوع رقم 

الفارماكولوجيــا  بقسـم المعيـدةفاطمـة عفــم رمضـان حشــيش / ةالطبيبــتعيـين الموافقـة علــ  ـ بشـأن  مـذكرة شـئون هيئــة التـدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 54/9/1/0202الموضوع رقم 
الباطنـة العامـة  بقسـم المعيـدمحمـد عبـد المـنعم عبـد المنصـف / الطبيـبموافقة عل  تعيين الـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية  .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 24/9/1/0202الموضوع رقم 

األشـعة التشخيصـية بالكليـة  بقسـم المعيـدةأميـرة محمـد البكـر   / ةالطبيبالموافقة عل  تعيين ـ بشأن  تدريسمذكرة شئون هيئة ال
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 74/9/1/0202الموضوع رقم 
الهســتولوجيا  بقســم المعيــدةإيمــان بــدو  حامــد عبــد ال ــالق / ةالطبيبــالموافقــة علــ  تعيــين ـ بشــأن  ئون هيئــة التــدريسمــذكرة شــ
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 84/9/1/0202الموضوع رقم 
الميكروبيولوجيا بالكلية  بقسم المعيدةسارة جمال معتمد حجاز  / ةالطبيبالموافقة عل  تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس
 ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 94/9/1/0202ضوع رقم المو

لشـغل بالكليـة  الباثولوجيـاالمـدرس بقسـم  آيام شعبان شـعبان حميـدةالموافقة عل  تعيين د/ ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  .بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة بذات القسم والكلية وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 ساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واأل

 52/9/1/0202الموضوع رقم 
لشـغل المدرس بقسم الجراحة العامـة بالكليـة الموافقة عل  تعيين د/ محمد نزيه شاكر نصار ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

  نة العلمية الدائمة .بذات القسم والكلية تخصص دقيق )جراحة جهاز هضمي( بناءا على قرار اللجوظيفة أستاذ مساعد 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 

 15/9/1/0202الموضوع رقم 
المـدرس بقسـم األشـعة التشخيصـية الموافقة عل  تعيين د/ شـيماء عبـد الحميـد عبـد الحميـد ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

  بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .ستاذ مساعد لشغل وظيفة أبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 05/9/1/0202الموضوع رقم 

األمـراض الصـدرية  بقسـم المسـاعد األسـتاذرنـا حلمـي أمـام الهلبـاو  / دالموافقة عل  تعيـين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمةوالكلية قسم أستاذ بذات اللشغل وظيفة والتدرن 

 ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعة

 15/9/1/0202الموضوع رقم 
مـدرس التخاطـب بقسـم األنـف واألذن والحنجـرة الواحـد عـزم  الموافقة علـ  تعيـين د/ إيمـان عبـدــ بشأن  أ.د/ عميد الكليةمذكرة 
  . بذات القسم والكليةالت اطب لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

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

 45/9/1/0202الموضوع رقم
مــدرس التخاطــب بقســم األنــف واألذن والحنجــرة   تعيــين د/ مــدحم فتحــي يوســف الموافقــة علــــــ بشــأن  أ.د/ عميــد الكليــةمــذكرة 
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد الت اطب بالكلية 

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

 55/9/1/0202الموضوع رقم 
جراحـة التجميـل بقسـم  المسـاعداألسـتاذ شريف محمد القشـطي د/ إعارة تجديد الموافقة عل  شأن ـ ب مذكرة شئون هيئة التدريس

 . 8/8/0202بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثالثلمدة عام  والحروق
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 25/9/1/0202الموضوع رقم 

لمـدة الباثولوجيـا األسـتاذ بقسـم عمـاد عبـد العزيـز السـيد ر ـا د/ إعـارة أ.تجديد الموافقة عل  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/9/0202بانجلترا اعتبارا من بدون مرتب للعمل  الحادي عشرعام 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 75/9/1/0202الموضوع رقم 
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لمـدة عـام  التخـديراألسـتاذ بقسـم منتصر صـالح أبـو القاسـم  د/ إعارة أ.تجديد قة عل  الموافـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 08/3/0202اعتبارا من بالمملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  ثامن
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 85/9/1/0202الموضوع رقم 

لمـدة التخـدير بقسـم المسـاعد األسـتاذ أيمن عبد المقصود ريان د/ إعارة ديد تجالموافقة عل  ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 3/9/0202بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  رابععام 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 95/9/1/0202الموضوع رقم

لمـدة التخـدير بقسـم المسـاعد األسـتاذ أحمـد علـ  عبـد العزيـز د/ ارة إعـتجديـد الموافقـة علـ  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 9/9/0202بدولة الكويت اعتبارا من بدون مرتب للعمل  رابععام 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 22/9/1/0202الموضوع رقم 

لمـدة عـام التخـدير بقسـم المسـاعد األسـتاذ ويـل معتـز مـراد الطد/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـ  ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 16/12/0202بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  الحادي عشر

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 12/9/1/0202الموضوع رقم 

الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسم المساعد األستاذ  نهلة فكر  عثماند/ إعارة تجديد الموافقة عل  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 16/12/0202بالمملكة المتحدة اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 02/9/1/0202الموضوع رقم 

لمـدة طـب األطفـال بقسـم المـدرس ضـان محمـد أحمـد أحمـد رمد/ إعـارة تجديـد الموافقة عل  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/12/0202بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثامنعام 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 12/9/1/0202الموضوع رقم 

لمـدة عـام  طـب األطفـالم بقسـ المـدرس إبـراهيم غريـبمحمـد د/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـ  ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/5/0202اعتبارا من  بدولة الكويتبدون مرتب للعمل  سابع
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 42/9/1/0202الموضوع رقم 

لمـدة التخـدير بقسـم المـدرس عبير مصـطفي كامـل عبـد الفتـاح د/ إعارة تجديد الموافقة عل  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 15/8/0202بكندا اعتبارا من بدون مرتب للعمل  الحادي عشرعام 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 52/9/1/0202الموضوع رقم 

ــة التــدريس ــ  ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئ األمــراض بقســم المــدرس بســام محمــد إســماعيل مســعود د/ إعــارة تجديــد الموافقــة عل
 . 18/8/0202بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من لعمل بدون مرتب ل سابعلمدة عام المتوطنة 

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 22/9/1/0202الموضوع رقم 
لمـدة عـام النسـاء والتوليـد بقسـم المـدرس أحمد محمد زكي نوفل د/ إعارة تجديد الموافقة عل  ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 . 1/11/0202لمملكة العربية السعودية اعتبارا من بابدون مرتب للعمل  ثاني
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 72/9/1/0202الموضوع رقم 

القلـب واألوعيـة الدمويـة األسـتاذ بقسـم هشـام حسـن إبـراهيم د/ إعـارة أ.تجديـد الموافقـة علـ  ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/9/0202لمانيا اعتبارا من بأبدون مرتب للعمل  تاسعلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 82/9/1/0202الموضوع رقم 

 للدكتورة/ أسماء عبد الرحيم  00/8/0202حتي  1/3/0202الفترة من النظر في احتساب ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  إلصابتهازة  اصة بدون مرتب نظرا لظروفها الصحية أجاالمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع عبد اللطيف أحمد 
 بفيروس كورونا .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية : ثامنا
 92/9/1/0202الموضوع رقم 

 يسرا علي رحيم الغلبان/ طمن المجلس علما بالتقرير المقدم  إحاطة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 
لتنفيذ المهمة  وذلك عن سفرها الي الواليام المتحدة األمريكيةبالكلية المدرس المساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع 

 اعلي نفقته العلمية البحثية للتدريب علي أساليب الدراسات البحثية لوبائيات األمراض المعدية وطرق البحث والنشر العلمي
 . 05/8/0202وقد قامت بعمل سمينار بالقسم بتاريخ  0202في الفترة من يناير حتي يوليو الخاصة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 72/9/1/0202الموضوع رقم 

م )تاريخ انتهاء العا 28/0/0202الموافقة عل  احتساب الفترة من  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 
المدرس المساعد  بالطبيب/ أحمد علي رحيم الغلبانالسادس من تاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء األجازة الدراسية ككل( الخاصة 

اليوم  01/3/0202يوم  حتىالدموية بالكلية وعضو بعثة اإلشراف المشترك واألجازة الدراسية  واألوعيةبقسم أمراض القلب 
 ة بدون مرتب . السابق الستالمه العمل أجازة خاص

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 17/9/1/0202الموضوع رقم 

المــدرس  / أحمــد ســمير إبــراهيم غنيمــيالطبيــبالموافقــة علــ  ســفر  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســام العليــا والبحــوث 
 إلــ  إنجلتــرا وذلــك لتنفيــذ العــام األول مــن البعثــة وعضــو بعثــة اإلشــراف المشــتركالمسـاعد بقســم جراحــة المســالك البوليــة بالكليــة 

 أو من تاريخ السفر . 0202اعتبارا من سبتمبر 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 07/9/1/0202الموضوع رقم 
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عبسـاو  عصـام محمـد صـبحي ال حمـد/ مالطبيـب ترشـيحالموافقة علـ   ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 
مستشفي سانم مار  الجامعي بإنجلترا في مهمة تدريبية لمدة عام مـن  ـالل منحـة المدرس المساعد بقسم التخدير للسفر إلى 

 وذلك على نفقة جهة التدريب دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات متعلقة بالسفر أو التدريب أو اإلقامة بالخارج . دراسية
 : ـرارـالقــ

 للجامعة الموافقة .. ويرفع
 17/9/1/0202الموضوع رقم 

علـ  تغييـر فـتح القنـاة العلميـة بـين المشـرف األجنبـي أ.د/ الموافقـة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـام العليـا والبحـوث 
/ أســـتاذ جراحــة المســـالك البوليـــة  بجامعــة كـــانتربري كريســـت تشـــيرش بــانجلترا وبـــين المشـــرف الرئيســـي أ.دسبشـــادر  سريبراصـــاد 

أحمــد ســمير إبــراهيم  ســلطان محمــد ســلطان أســتاذ ورئــيس قســم جراحــة المســالك البوليــة علــى رســالة الــدكتوراه الخاصــة بالطبيــب/
أ.د/ مـاركوس المدرس المسـاعد بالقسـم وعضـو بعثـة اإلشـراف المشـترك بـ نجلترا وذلـك بـدال مـن المشـرف األجنبـي السـابق غنيمي 
 معة بربستول ب نجلترا والذي إعتذر عن اإلشراف على رسالة .أستاذ جراحة المسالك البولية جا دريك
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 47/9/1/0202الموضوع رقم 

 : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 
 اب من األقسام( .ـــ لجنة القياس والتقويم )األسماء المرشحة بخط1
 ـــ المنظومة المقترحة للعملية التعليمية في الدراسات العليا للفترة القادمة )نظام التعليم الهجين( .0
 امتحانات دور إبريل : المواعيد المحددة الستالم الدرجات للشفوي وأوراق اإلجابة وأسبو  من تاريخ انتهاء االمتحان .ـــ 1

 أسبو  للمراجعة بالجامعة . ــــ   كنترول .ـــــ أسبو  للمراجعة بال 
 ــــ فترة تحضير وتجهيز لمدة شهر ونصف .  . ـــ إعالن النتيجة بعد ثالثة أسابيع 
 ـــ بداية امتحان دور أكتوبر المؤجلة . 

 الشفوي لمن يرغب من األقسام .إدارتة    ـــ امتحانات الشفوي )مسئولية األقسام(8
 سنوية لإلشراف على الرسائل العلمية .التقارير ال)أ(  ــ 5
  مراجعة نصاب اإلشراف ألعضاء هيئة التدريس .)ب(    
 علمية بما يضمن النظام والعدالة .ال اإلشراف على الرسائلمتابعة إدارة الدراسات العليا بالجامعة لطريقة  )ج(   
المقدمة  الشكوىم زوجها بطلب حفظ التحقيق فى ـــ خطاب أ.د/ رئيس الجامعة الخاص بالطالبة/ ألفت صالح والتي تقد6

 منها .
للعـام  ال اصـة بالدراسـام العليـا ) دراسـام عليـا ـــ مكتبـام ـــ عالقـام ثقافيـة ـــ قـيم ومبـاد  (تشـكيل اللجـان ـ إعـادة 7
 . 0202/0201الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما والموافقة
 57/9/1/0202الموضوع رقم 
د/ بموافقــة مجلــس القســم علــي تســجيل  المجلــس علمــا إحاطــة ـ بشــأن رئــيس قســم الفارماكولوجيــا اإلكلينيكيــة أ.د/ عــرض  طــاب

  المدرس بالقسم دبلوم التغذية بمعهد الصحة العامة باإلسكندرية .إيمان محمد سويد 
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 27/9/1/0202الموضوع رقم 
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ودكتــوراه ( دبلـوم وماجسـتير 38 الموافقـة علـى مـد فتـرة الدراسـة لعـدد ) يـة للدراسـام العليـا والبحـوث ـ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكل
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آ رلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 ة ماجستير أمراض الباطنة العام  هند محمد طاهر محمد عميرةـ ط/ 1
 ماجستير الطفيليات الطبية  محمد السيد عبد السميع كشكـ ط/ 0
 دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي  اسالم عبد الصمد عبد الرازق ـ ط/ 1
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   رامي محمد السيد كاملـ ط/ 8
 دبلوم الجراحة العامة   اسحق شوقي توفيق جادـ ط/ 5
 ماجستير جراحة العظام  حمد الشرقاويأحمد مسعد مـ ط/ 6
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   سليمان الشحات سليمان السيد ـ ط/ 3
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمود عز العرب أحمدـ ط/ 8        

 ماجستير أمراض الباطنة العامة    دينا محمود بحيريـ ط/ 9
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ية هالل حبيبمروة السيد عطـ ط/ 12
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    هند سمير محمد شعبانـ ط/ 11
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   دينا عبد هللا عبد السالمـ ط/ 10
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هالة توفيق محمود عامرـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ي محمدرحاب ابراهيم فتحـ ط/ 18
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هيثم السيد علي السيدـ ط/ 15

 ماجستير طب الحاالت الحرجة  ريهام ناصر سعيد شريفـ ط/ 16        
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة محمد سعد النجارـ ط/ 13
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   القزاز عزة كمال حامدـ ط/ 18
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ايمان جمال يس العراقيـ ط/ 19
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أماني ناجي عبد هللا جرجسـ ط/ 02
 ماجستير جراحة المسالك البولية  أحمد محمد السيد أحمد حسانـ ط/ 01
 ماجستير طب األسرة  جمال محمد نصر الدينأسماء ـ ط/ 00
 ماجستير طب األطفال  وفاء علي صالح حجازيـ ط/ 01
 ماجستير طب وجراحة العين سمر مصطفي عبد الواحد أبو المجدـ ط/ 08
 ماجستير السمعيات  والء ممدوح محمد الشوريـ ط/ 05
 ماجستير جراحة العظام   محمود علي محمد السيدـ ط/ 06
 ماجستير جراحة العظام  مد حسنين محمد البسيونيمحـ ط/ 03
 ماجستير السمعيات   مريم جمعة محمد محرزـ ط/ 08
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  محمد سعيد مصطفي الخوليـ ط/ 09
 ماجستير جراحة العظام   عبد هللا إبراهيم الجرفـ ط/ 12
 ماجستير الطفيليات الطبية   هبه صبري مكاويـ ط/ 11
 ماجستير السمعيات  أسماء أحمد محمود مدينـ ط/ 10
 ماجستير طب وجراحة العين   نرمين فتحي الشرقاويـ ط/ 11
 ماجستير طب األطفال  مهاد إبراهيم محمد عبد الكريمـ ط/ 18
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 ماجستير األشعة التشخيصية  طه محمد طه الشبراخيتيـ ط/ 15
 نماجستير طب وجراحة العي   محمد فتحي حمادهـ ط/ 16
 ماجستير طب األطفال  أحمد جالل مصيلحي السعدنيـ ط/ 13
 ماجستير طب وجراحة العين  مها عبد هللا محمد عبد الواحدـ ط/ 18
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  محمد عبد العزيز حامد اسماعيلـ ط/ 19
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمد أبو ضيف محمد أحمدـ ط/ 82
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ء محمد حسن البرنيوالـ ط/ 81
 ماجستير طب األطفال   يوستينا اسحق زكيـ ط/ 80
 ماجستير طب األطفال  آيه المنشاوي عبد المحسن قنديلـ ط/ 81
 ماجستير طب األطفال   دينا عادل زكريا عافيهـ ط/ 88
 ب األطفالماجستير ط أسماء عادل عبد الحميد عبد العزيزـ ط/ 85
 ماجستير طب األطفال   سند جمال إبراهيم بدرـ ط/ 86
 ماجستير طب األطفال  محمود حمدي رمضان المالـ ط/ 83
 ماجستير طب األطفال  آيه عادل عبد العال عوفـ ط/ 88
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  شريف زكي عبد المعطي عوضـ ط/ 89
 ستير طب المناطق الحارة وصحتهاماج  مصطفي أنور عبد الرحيمط/  52
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  بسمه عبد الكريم طير البرـ ط/ 51
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  ضحا سعيد سيد أحمد متوليـ ط/ 50
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية فاطمة الزهراء صالح سعيد مرسيـ ط/ 51
 تير طب المناطق الحارة وصحتهاماجس  مصطفي كامل عبد العالط/  58
 ماجستير طب األطفال  مها غريب السيد السيد أحمدـ ط/ 55
 دبلوم جراحة العظام  حسام حسن أحمد عبد الهاديـ ط/ 56
 دبلوم طب األطفال  عبد هللا إبراهيم عبد هللا موسيـ ط/ 53
 دبلوم طب األطفال   محمد أحمد طليسـ ط/ 58
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  راسيدينا محمد فتحي المـ ط/ 59
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   هالل هالل السيد سالمـ ط/ 62
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  مها صابر السيد عبد العزيزـ ط/ 61
 دبلوم األمراض النفسية و العصبية    محمود عبد هللا حافظـ ط/ 60
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   بجورج جميل عياد أيو ـ ط/ 61
 ماجستير الجراحة العامة  حسام محمد عادل إبراهيم عيسيـ ط/ 68
 ماجستير التشريح وعلم األجنة   غادة حامد حسن رميحـ ط/ 65
 ماجستير التشريح وعلم األجنة  فاطمة محمد إبراهيم شبانهـ ط/ 66
 شريح وعلم األجنةماجستير الت   هدير عبد المحسن أمينـ ط/ 63
 ماجستير األمراض النفسية و العصبية   أميرة عبد المؤمن عبد الحليمـ ط/ 68
 ماجستير التشريح وعلم األجنة   سماح سيد حسن السيدـ ط/ 69
 ماجستير األمراض النفسية و العصبية   صالح إبراهيم بدير طه رشوانـ ط/ 32
 جراحة العامةماجستير ال  أحمد يحيي زكريا العالويـ ط/ 31
 دبلوم طب األطفال  أحمد عادل سيد أحمد مصطفيـ ط/ 30
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  منى طارق محمد الترجمانـ ط/ 31
  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مروة السيد أمين موسيـ ط/ 38

  ة والتناسليةماجستير األمراض الجلدي  حسناء محمد صالح ناصف ــ ط/ 35        

 77/9/1/0202الموضوع رقم 
درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه  (02الموافقة علـ  إيقـاف القيـد لعـدد )ـ بشـأن  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث

 تخصصات مختلفة .
 : ـرارـالقــ

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

 لظروف خاصة  1/8/0202لمدة عام من  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  محمد عبد النعم عبد الفتاح/ ــ ط1
 لظروف خاصة  1/12/0202لمدة عام من   دكتوراه الباطنة العامة  أحمد عبد الحكم العسكري  ــ ط/ 0
 بأثر رجعي  1/12/0216من  ينلمدة عام   ماجستير طب األطفال  مي يسري عبد الحافظــ ط/ 1
 لظروف خاصة  1/8/0202لمدة عام من    دبلوم طب األطفال  وفاء صبري شعبانــ ط/ 8
 بأثر رجعي  1/12/0215من  لمدة عام   األمراض العصبية دبلوم أحمد عبد هللا محمد العطيويــ ط/ 5
 بأثر رجعي  1/8/0218من  ينلمدة عام دبلوم أمراض الباطنة العامة عبد الفتاح محمود على االخناويــ ط/ 6
 لظروف خاصة  1/12/0202لمدة عام من  دكتوراه تشريح وعلم األجنة   بسمة سعيد عبد اللطيفــ ط/ 3
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من    دكتوراه طب األطفال  أمال عبد هللا السيد فرجــ ط/ 8
 لظروف خاصة  1/8/0219لمدة عام من  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   نهي أحمد كامل بيوميــ ط/ 9

 لرعاية الطفل  1/8/0202لمدة عام من    ماجستير سمعيات  هدي محمود عبد الحميدــ ط/ 12
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء   فاروق عزت عبد المجيدــ ط/ 11
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من    ب األطفالماجستير ط الهام السيد سليمان أبو يوسفــ ط/ 10
 بأثر رجعي  1/8/0216لمدة عام من    ماجستير طب األطفال  مها غريب السيدــ ط/ 11
 لظروف خاصة  1/12/0218من  ينلمدة عام  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية مينا أسعد عبد هللا بقطرــ ط/ 18
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من   ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية فةمحمد فوزي بدير عر  ــ ط/ 15
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من   ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية محمد ممدوح الشافعيــ ط/ 16
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من   رأفت محمد أبو سريع ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ريهامــ ط/13
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من   ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية أية حسن محمد الجندي ــ ط/ 18
 لظروف خاصة  1/12/0219لمدة عام من   ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية إيمان عاصم عبد العزيزــ ط/ 19

 87/9/1/0202الموضوع رقم 
التوليــد وأمــراض  الماجســتيردرجــة إيقــاف القيــد قطــع الموافقــة علــ   ـــ بشــأنيــل الكليــة للدراســام العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وك

 .  ليلي عمار عل / ةللطبيب النساء
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 97/9/1/0202الموضوع رقم 

دبلوم وماجستير تخصصات  ( درجة1افقة عل  إلغاء القيد لعدد )المو ـ بشأن  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة إلغاء القيد لهمالموافقة على 
 تجاوز المدة القانونية    دبلوم جراحة العظام  محمد عادل راضيـ ط/ 1
 لتغيير التخصص   القلب واألوعية الدموية ماجستير أمراض  احمد سعيد فريد جاد المولىـ ط/ 0
 لتغيير التخصص    ماجستير األشعة التشخيصية  ابتهاج عبد القادر عبد السميعـ ط/ 1
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 82/9/1/0202الموضوع رقم 
 راهماجسـتير ودكتـو  ( درجـة11لعـدد )الموافقة عل  تعديل لجنة اإلشراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 

 تخصصات مختلفة .
 القــــرار

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  ماجستير الباطنة العامة  دينا محمود بحير  ـ ط/2

 )العتذار سيادته عن األشراف( مدرس بقسم الباطنة العامة بالكلية  برفع اسم د/ أحمد عز العرب عبد العليم
 ماجستير الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة  روة السيد أمين موس م ـ ط/0

 )لحاجة الرسالة لها( كلية بال أستاذ بقسم الباثولوجي           إضافة د/ رحاب منير سمكة
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية اسماء عبد الكريم محمد قناو  ـ ط/1

 )لحاجة الرسالة له( أمراض القلب واألوعية الدموية مستشفى بارتس لندناستشاري            إضافة د/محمد  انجي
 دكتوراه الت دير والعناية المركزة أحمد عبد هللا محمد عبد هللاـ ط/4

 )العتذاره(  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم  برفع اسم د/ حاتم بهجم أبو الوفا
ضافة د/ أسماء محمد حمزة  بالكلية التخدير والعناية المركزة مدرس بقسم   وا 

 دكتوراه الحاالم الحرجة  نجالء سامي حماد ـ ط/5
 )أجازة رعاية طفل(  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم   برفع اسم د/ هالة محمد قبطان 

 دكتوراه الت دير والعناية المركزة شيماء عبد الحكم علي محمدـ ط/6
 )لسفره للخارج(  بالكلية التخدير والعناية المركزةأستاذ مساعد بقسم  عبد العزيزبرفع اسم د/ أحمد علي 

ضافة د/ عالء عبد السميع عياد  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم   وا 
 دكتوراه الت دير والعناية المركزة  أحمد فتحي أحمد علي ـ ط/7

 )العتذاره( بالكلية خدير والعناية المركزةالتأستاذ بقسم  برفع اسم أ.د/ أماني سعيد عمار 
 )العتذاره( بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم  برفع اسم   د/ حاتم بهجم أبو الوفا

ضافة د/ رباب محمد علي حبيب  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم   وا 
 ومدكتوراه الطب الشرعي والسم  مها صالح الناد  عفيفي ـ ط/8

 )أجازة رعاية طفل(  أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم بالكلية برفع اسم د/ عال عبد الهاد  سويلم
ضافة د/ شيرين رجب سليمه  مدرس بقسم الطب الشرعي والسموم بالكلية   وا 

 ماجستير جراحة العظام محمد حسنين محمد البسيوني ـ ط/9
 )لحاجة الرسالة له( رس بقسم جراحة العظاممد  إضافة د/أحمد عبد المنعم دويدار    

 ماجستير الت دير والعناية المركزة عزيز سامي عزيز صادق ـ ط/22
 )أجازة رعاية طفل(  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم  برفع اسم د/ أميرة سمير الهجين 

ضافة د/ أماني علي سلطان  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم    وا 
 ماجستير الت دير والعناية المركزة محمد رضوان عبد الحميد  ـ ط/22

 )أجازة(  بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم  برفع اسم د/ أمل إسماعيل عبد الرحمن 
ضافة د/ طارق عبد السالم الحناو   بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم   وا 

 دكتوراه الت دير والعناية المركزة  يمانمها محمود سل ـ ط/20
 )اجازة( بالكلية التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم  برفع اسم أ.د/ أماني سعيد عمار 

 )اجازة( بالكلية التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم  برفع اسم   د/ حاتم بهجم أبو الوفا
ضافة د/ نادية محي الدين بهجم  بالكلية والعناية المركزة التخديرمدرس بقسم   وا 
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 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  أميرة زكي يس بدو  ـ ط/21
 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية  إضافة د/ حنان مسعد إسماعيل بدر

 18/9/1/0202الموضوع رقم 
 دكتـــوراه( درجـــة 0لعـــدد ) موضـــوع الرســـالةالموافقـــة علـــ  تعـــديل  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـام العليـــا والبحـــوث 

 تخصصات مختلفة .
 القــــرار

 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة موضوع الرسالةتعديل الموافقة على 
 تعديل غير جوهري   دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  أسماء عبد الكريم  ـ ط/2
وير الجهد باستخدام الرنين المغناطيسي على القلب الكتشاف تغيرات جزئية وكلية على عضلة القلب : قيمة تص الرسالة موضوع

 قبل المرحلة اإلكلينيكية في مرضى التهاب عضلة القلب ومرضى قصور الشريان التاجي )بناء على طلب المشرف(
 تعديل غير جوهري   جراحة العظامدكتوراه   عبد الحميد سالم عبد الحميد  ـ ط/0

دراسة النتائج األولية لعالج فقد العظام باسـتخدام دعامـات التـانتلم مخروطـة الشـكل فـى حـاالت مفاصـل الركبـة  موضوع الرسالة :
 الصناعية )بناء على طلب المشرف(

 08/9/1/0202الموضوع رقم 
ط/أنـس منصـور تشـكيل لجنـة الفحـا والمناقشـة إعادة الموافقة عل   ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 

  : لتكون اللجنة على النحو التالي ماجستير جراحة العظام عبد الفتاح ناصر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعامــــــــــــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  العظام ورئيس قسم اذأست    محمد االشهبد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعامــــــــــــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  العظام مساعد بقسماذ أست   عادل إبراهيم الصعيديد/   ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعامــــــــــــــــــــــــــــــــــجبكلية الطب  العظام مساعد بقسماذ أست   حنوت ياسر سعد الديند/   ـ 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 18/9/1/0202الموضوع رقم 

( رســالة 81لعــدد ) الموافقــة علــ  تشــكيل لجنــة الفحــا والمناقشــةـ بشــأن  العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســام
 ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة .

 ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة عل  تشكيل

 لب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض الق   أحمد محمود حمزة ـ ط/2
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية اذ بقسمأست    طارق خليل إبراهيمد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفي ةعامــــــــجبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية اذ بقسمأست   محمد فهمي النعمانيد/ أ. ـ
 ـــــــــــــــاـــــــــبنهــــــــــــــــــــ ةعامــــــــجبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية اذ بقسمأست    حمزة محمد قابيلد/ أ. ـ

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد السباعي توفيق ـ ط/0
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية اذ بقسمأست    عمارة أحمد محمدد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسمأست    وليد عبده إبراهيمد/ أ. ـ
 بمعهد القلب القومي بالقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أمراض القلب واألوعية الدمويةاذ أست    مندورمحمد محمد د/ أ. ـ

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد أحمد أحمد النعا ـ ط/1
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  األوعية الدمويةالقلب و  اذ مساعد بقسمأست    أحمد مختار القرشد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسمأست    مراد بشاي ميناد/ أ. ـ
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 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعامــــــــجبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية أمراض اذ بقسمأست   إيهاب عبد اللطيف الجنديد/ أ. ـ
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   مينا أسعد عبد هللا بقطر ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية اذ بقسمأست   عبد هللا مصطفي كمالد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةعامــــــــجبكلية الطب  القلب واألوعية الدموية اذ مساعد بقسمأست    وليد عبده إبراهيمد/ أ. ـ
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبمعهد القلب القومي ب أمراض القلب واألوعية الدمويةاستشاري    محمد ذكي حسين كاملد/ أ. ـ

 ماجستير طب األطفال   في عبد الفتاح محمود عبدهطمص ـ ط/5
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامب بكلية الط طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم مساعد اذأست   دينا عبد الرازق ميداند/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــ بقسماذ أست   حامد محمد الشرقاويد/ أ.ـ 
 ماجستير طب األطفال    سرور فايز محمود ـ ط/6

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   على محمد الشافعيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ورئيس قسماذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ـ 
 األزهـــــــــــــــــــــــــــر ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   محمود طاهر الموجيد/ أ.ـ 
 ماجستير طب األطفال   دعاء محمد إبراهيم الجناد  ـ ط/7

  نة :اللج
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   سهير سيد أبو العالد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   أسامة أبو الفتوح الفقيد/ أ.ـ 
 ماجستير طب األطفال   رانيا سعيد شعبان أبو حجاز  ـ ط/8

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    أحمد ثابت محمودد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم مساعد اذأست   سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال سمبقاذ أست    عزة كمال الشهاويد/ أ.ـ 
 ماجستير طب األطفال    ريم محمد فتوح شلبي ـ ط/9

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األط بقسماذ أست   سهير سيد أبو العالد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 األزهر بنيـــــن ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   على عبد اللطيف عافيةد/ أ.ـ 

 ماجستير طب األطفال    عبد الحافظمي يسر   ـ ط/22
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ورئيس قسماذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب ا بقسم مساعد اذأست   سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 

 األزهر بنيـــــن ةعجاملطب بكلية ا طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   على عبد اللطيف عافيةد/ أ.ـ 
 ماجستير طب األطفال   علياء أشرف عل  شرف الدين ـ ط/22

  اللجنة :
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 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    فهيمه محمد حساند/ أ.ـ 

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

 األزهر بنيـــــن ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــ بقسماذ أست   على عبد اللطيف عافيةد/ أ.ـ 
 ماجستير طب األطفال    هد  عل  العباسي ـ ط/20

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   سهير سيد أبو العالد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    فهيمه محمد حساند/ أ.ـ 

 األزهر بنيـــــن ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   على عبد اللطيف عافيةد/ أ.ـ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 دكتوراه الجراحة العامة   محمد عبد اللطيف محمد ـ ط/21
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورئيس قسماذ أست   انحاتم محمود سلطد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامطب بكلية ال الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمباذ أست   عبد اللطيف بهراممحمود د/ أ.ـ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمباذ أست    حمدي عبد الهاديد/ أ.ـ 

 ماجستير الجراحة العامة    محمود عبد الجيد رجب ـ ط/24
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   أحمد صبري الجمالد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   بد العظيم السيسيعالء عد/ أ.ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــةالجراحة العامــــــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست   شريف عبد الفتاح صابرد/   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة    أحمد محمد عبد المنعم ـ ط/25
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامالطب  بكلية الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   أحمد صبري الجمالد/ أ.ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست   هادي صالح أبو عاشورد/   ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام راحة الكبد بمعهد الكبد القوميمساعد ج اذأست    أسامة حجازيد/   ـ 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   سارة مجد  محمد جعفر ـ ط/26
  اللجنة :

 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  درناألمراض الصدرية والت بقسماذ أست   محمود موسي الحبشيد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الصدرية والتدرن مساعد بقسماذ أست   سامي أحمد الدحدوحد/   ـ 

 الزقازيــــــــــــــــــــق ةعجامبكلية الطب  والتدرن األمراض الصدرية مساعد بقسماذ أست    أشرف السيد سليمد/   ـ 

 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   نورهان أنور سعيد فتحي  شبه ـ ط/27

  اللجنة :
 ـةــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الصدرية والتدرن قسمورئيس اذ أست    أحمد عامر خميسد/ أ.ـ 
 ـةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الصدرية والتدرن مساعد بقسماذ أست   سامي أحمد الدحدوح د/  ـ 

 القاهــــــــــــــــــــــــــرة ةعجامبكلية الطب  األمراض الصدرية والتدرن مساعد بقسماذ أست   ياسمين حمدي الحناويد/   ـ 

 الباطنة العامة ماجستير أمراض   أحمد أحمد محمد عجبه ـ ط/28
  اللجنة :



 21/9/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202الجامعيللعام  األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

28 

 
 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست    سناء سيد حزاريند/ أ.ـ 

 الزقازيــــــــــــــــــــــق ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــة وأمراض الدم بقسماذ أست  عالء الدين عبد السالم داودد/ أ.ـ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــة وأمراض الدم بقسماذ أست   وائل فراج محمد فراجد/ أ.ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  حسن السيد العتابي غادة ـ ط/29
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   محمود عبد العزيز قورةد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست   محمد عمارةمحمود د/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجاملطب بكلية ا الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست    أحمد راغب توفيقد/   ـ 

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست    أيمن محمد البدويد/   ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد ناجي جابر طل ان ـ ط/02

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   إيهاب أحمد عبد العاطيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   يد إبراهيم الشايبالسد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومياذ أست   إيمان عبد السميع سليماند/ أ.ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  سماح أحمد إبراهيم طوالن ـ ط/02
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامية الطب بكل طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بقسماذ أست   حاتم محمد جاد مرعيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــن مساعد بقسماذ أست    مروة على زكيد/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   محمد ناجي المحمدي سعدد/ أ.ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  أية السيد عبد ال الق العبساو  ـ ط/00
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــنطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست   أسماء محمد إبراهيمد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــن مساعد بقسماذ أست    مروة على زكيد/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطب وجراحة العيــــــــ بقسماذ أست   أيسر عبد الحميد فايدد/ أ.ـ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    إيمان أحمد الصباغ ـ ط/01

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية مساعد بقسماذ أست    هشام نبيل خالدد/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست   شيرين حسني عبد الرحمند/ أ. ـ

 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   أحمد عبد الهاد  عبد الحميد ـ ط/04

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست    محمد أحمد باشاد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية مساعد بقسماذ أست    هشام نبيل خالدد/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  والتناسليةة ـــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدي بقسماذ أست   شيرين حسني عبد الرحمند/ أ. ـ

 عالج األورام والطب النوو ماجستير    محمد أحمد شلبي ـ ط/05
  اللجنة :
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 ــةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي ورئيس قسماذ أست   محمد أبو الفتوح شحاتهد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي مساعد بقسماذ أست   هاجر عبد المجيد العجيزيد/   ـ 

 ـــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة بقسماذ أست   سهير مصطفي محمودد/ أ.ـ 

 عالج األورام والطب النوو ماجستير   داليا كامل إسماعيل حرحش ـ ط/06
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي بقسماذ أست   إيمان عبد الرازق توفيقد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي مساعد بقسماذ أست   وليإيناس أبو بكر الخد/   ـ 

 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية والمركزة مساعد بقسماذ أست   وسام على الشريفد/   ـ 

 فسيولوجيا اإلكلينيكيةماجستير ال   أمل جمال موسي يونس ـ ط/07
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية بقسماذ أست   سهير عبد الحميد صالحد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــا اإلكلينيكيةالفسيولوجيـــــــ بقسماذ أست  هشام أحمد ضياء عبد الرازقد/ أ.ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالزقازيـــــــــ ةعجامبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية بقسماذ أست   محمد سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد/ أ.ـ 

 دكتوراه الفسيولوجيا اإلكلينيكية  أنوار مبروك حسن شعبان ـ ط/08
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية بقسماذ أست   سهير عبد الحميد صالحد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام العلومبكلية الوراثة والبيولوجيا الجزيئية اذ أست   صبحي السيد حسب النبيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــا اإلكلينيكيةالفسيولوجيــــــــــــ بقسماذ أست  هشام أحمد ضياء عبد الرازقد/ أ.ـ 

 اإلسماعيليـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــا اإلكلينيكية بقسماذ أست   ياسر محمد السيد الوزيرد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األوليكون  )علي أن
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  دينا عبد هللا عبد السالم ـ ط/09

  اللجنة :
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   أحمد نبيل عبد الحميدد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست    طارق محمد سيدد/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء مساعد بقسماذ أست   عالء فتح هللا الحلبيد/   ـ 

 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   عبد الرحمن مصطفي عنبرد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   مد  عبد الغنيإيمان ح ـ ط/12

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء ورئيس قسماذ أست   محمد أحمد سامي قنديلد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجاملطب بكلية ا التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست    طارق محمد سيدد/ أ.ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   عصمت حمدي أبو زيدد/ أ.ـ 
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  محمد سعيد مصطفي ال ولي ط/ ـ12

  اللجنة :
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة بقسماذ أست  عبد اللطيف إبراهيم الرشيديد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة بقسماذ أست  زيز أبو العنينأيمن السيد عبد العد/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة ورئيس قسماذ أست   عصام عبد الونيس بحيريد/ أ.ـ 

 ــــــــــاــطنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األنف واألذن والحنجرة بقسماذ أست    محمد عادل خليفةد/ أ.ـ 



 21/9/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0202/0202الجامعيللعام  األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

31 

 
 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 راه طب السمعيامدكتو   ادة محمد وجيه عبد الحيغ ـ ط/10

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباألكاديمية الطبية العسكري طب السمعياتاذ أست   أحمد إيهاب فهيم شديدد/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  السمعياتمساعد طب اذ أست   نأحمد محمود زين العابديد/   ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ياتمساعد طب السمعاذ أست   عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 

 اــــــــــــــــــــطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  ياتمساعد طب السمعاذ أست   ترانديل حسن المحالويد/   ـ 

 صوت واحد( نيالثا و ولاأل)علي أن يكون 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    ضحا سعيد سيد أحمد ـ ط/11

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسماذ أست   ليلي محمود منتصرد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسماذ أست    وليد محمد فتحيد/ أ.ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسقناة السويــــ ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسماذ أست   هويدا محمد عبده حسوبهد/ أ.ـ 

 الباثولوجيا ماجستير   منار يوسف شوقي سماره ـ ط/14
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي بقسماذ أست   نانسي يوسف أسعدد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي ورئيس قسماذ أست   مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــالقاهـــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي بقسماذ أست   مرعي نعيمة عبد المنعمد/ أ.ـ 

  ماجستير جراحة المسالك البولية  محمود أحمد محمد وهبه ـ ط/15
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة المسالك البولية ورئيس قسماذ أست   سلطان محمد سلطاند/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة المسالك البولية بقسماذ أست   محمد عبد المنعم الشاذليد/ أ.ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطنطـــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  جراحة المسالك البولية بقسماذ أست   محمد عادل أحمد عمرد/ أ.ـ 

 ال لية األنسجة وبيولوجياماجستير   ريم محمد غريب الشرقاو  ـ ط/16
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األنسجة وبيولوجيا الخلية بقسماذ أست    مها السيد سليماند/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــلمنوفيا ةعجامبكلية الطب  األنسجة وبيولوجيا الخلية مساعد بقسماذ أست    رانيا إبراهيم ياسيند/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األنسجة وبيولوجيا الخلية مساعد بقسماذ أست    نادية سعيد بدويد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــر بناتاألزهـــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األنسجة وبيولوجيا الخلية بقسماذ أست    مرفت شاكر مهناد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 

  األشعة التش يصيةماجستير    دعاء حمد  شاهين ـ ط/17
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصية بقسماذ أست   زينب عبد العزيز علىد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصية بقسماذ أست    أشرف أنس زيتوند/ أ.ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطنطـــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  شخيصيةاألشعة الت بقسماذ أست   رانيا عصام الدين محمدد/ أ.ـ 

  التشريح وعلم األجنةماجستير    فاطمة فوز  السيد ندا ـ ط/18
  اللجنة :
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ألجنةالتشريح وعلم ا بقسماذ أست  فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتيد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التشريح وعلم األجنة بقسماذ أست    عبير السيد الميهيد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التشريح وعلم األجنة بقسماذ أست  ناريمان عبد الرحمن عبد الفتاحد/ أ.ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــبنهــــــــــــــــــــــ ةعجامالطب بكلية  التشريح وعلم األجنة بقسماذ أست    سعدية أحمد شلبيد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  طب األسرةماجستير   سمر صبحي حسن إبراهيم ـ ط/19

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةطب األســــ بقسماذ أست    هالة محمد شاهيند/ أ.ـ 
 ةـــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األســـرة مساعد وقائم بعمل رئيس قسماذ أست    أمل أحمد سالمةد/   ـ 
 القاهرة ةعجامبكلية الطب  طب األســـــــــــــرة مساعد وقائم بعمل رئيس قسماذ أست   في سعيد أحمدمروة مصطد/   ـ 

  طب الحاالم الحرجةماجستير    معتز إبراهيم تاج الدين ـ ط/42
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة بقسماذ أست    صفاء محمد هاللد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة مساعد بقسماذ أست   أشرف مجدي أسكندرد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيب بمعهد الكبد القومي ركزةالتخدير والعناية الم مساعد بقسماذ أست   إيمان سيد أحمد إبراهيمد/   ـ 

  دكتوراه جراحة العظام  كرم السيد السيد الشريفي ـ ط/42
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظام بقسماذ أست   بهاء الدين محمد السرويد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظام بقسماذ أست   طاهر عبد الستار عيدد/ أ.ـ 
 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب  جراحة العظام بقسماذ أست    جمال مرسي محمدد/ أ.ـ 

 دكتوراه جراحة القلب والصدر  رشا السباعي محمد سليمان ـ ط/40
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة القلب والصدر بقسماذ أست   أحمد لبيب أحمد دخاند/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــالقاهــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  جراحة القلب والصدر بقسماذ أست   إيهاب محمد الشيحيد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــر ــــالقاهـــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  جراحة القلب والصدر قسمورئيس اذ أست   أشرف هالل عبد هللاد/ أ.ـ 

  طب المناطق الحارةماجستير    مي كمال عبد ال الق ـ ط/41
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنة بقسماذ أست   هيم محمدحسام إبرا د/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنة مساعد بقسماذ أست   محسن محمد الخياطد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــالزقازيــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنة بقسماذ أست   نهلة السيد أمام الجمالد/ أ.ـ 
 

 48/9/1/0202الموضوع رقم 
( طالـــب وطالبـــة 15ـ بشـــأن الموافقــة علـــى تســجيل موضـــو  الرســـالة لعــدد ) دراســـام العليـــا والبحـــوثمــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة لل

 . ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة
 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 مراض الباطنة العامة ماجستير أ   أماني سعد ماضي ط/ـــ 2

 :  الرسالة موضوع
 دراسة العالقة بين مستويات حمض اليوريك في الدم ومضاعفات مرض السكري من النو  الثاني علي األوعية الدموية الدقيقة .
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 المشرفون : 
 المنوفيــة ةعجامــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب أمراض الباطنــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةعجامأمراض الباطنــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب    هيثم رضا بدرـ   د/ 

 ية ماجستير األشعة التش يص   مروة رجب اللطف ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 . 0219مالمح األشعة المقطعية للصدر في مرضي الفيروس التاجي 
 المشرفون : 

 ةالمنوفيــــــــــــــــــــــــ ةعــــــــــــــجاماألشعــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ بأست   زينب عبد العزيز عليـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجاماألشعــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب   شيماء عبد الحميد حسنينـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة    أحمد عثمان أمين طلعام ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 في البول من الناحية العملية في مرضي السكر 5ية نسبة الجليبيكان دراسة وأهم
 المشرفون : 

 المنوفيــة ةعجامأمراض الباطنــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ بأست   نبيل عبد الفتاح الكفراويـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةعجامأمراض الباطنــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب   حامد مصطفي بكريـ   د/ 

 المنوفيــة ةعجامـــــــــــة بكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   محمد جمال الدين الهلباويـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    جهاد جمال محمد ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 في مصل مرضي التهاب الجلد التأتبي وعالقته بشدة المرض 0تقييم مستضد سرطان الخاليا الحرشفية 
 المشرفون : 

 المنوفيــة ةعجاماألمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــة بكلية الطب  قسمباذ مساعد أست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــجامالكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   ياسر عبد الستار الغباشيـ د/ 

 الصدرية والتدرن  ماجستير األمراض   نورا محمد محمـد مبارك ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 نسبة الخاليا المتعادلة الي الخاليا اللمفاوية كعالمة التهابية في التفاقم الحاد لمرضي االنسداد الرئوي المزمن
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفي ةعــــــــــــــــــجاممراض الصدرية والتدرن بكلية الطب األ قسماذ بأست    محمد عطية زمزمـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةعــــــــــــــــــجاممراض الصدرية والتدرن بكلية الطب األ قسماذ مساعد بأست   سامي سيد أحمد الدحدوحـ   د/ 

 يــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف ةعــــــــــــــــــجاممراض الصدرية والتدرن بكلية الطب األ قسممدرس ب   أسرار هالل محروسـ   د/ 

 المنوفيــة ةعجامالباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب    ريم محسن الخوليـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   مها غريب السيد السـيد أحمد ط/ـــ 6
 :  الةالرس موضوع

 ( .COVID – 19دراسة الظواهر االكلينيكية والمعملية في األطفال المصابين بمرض الكورونا  )
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــ ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست   مها عاطف محمد توفيق ـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةعجامالباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسمتاذ بأس   مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال    ايمان عبد الحكيم سالم ط/ـــ 7
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 :  الرسالة موضوع
 ند األطفال حديثي الوالدة مكتملي النمو المصابين بالتسمم .وبروتين سي التفاعلي ع 68دراسة النيوتروفيل مجموعة التمايز 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةعجامالباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسمأستاذ ب   مها عبد الرافع البسيوني.د/ ـ أ

 المنوفيــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــــــــــــجامـــــــــــــال بكلية الطب زميل بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حنان مصطفي السيدـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   محمد فتحي حمادة ابراهيم ط/ـــ 8

 :  الرسالة موضوع
ص المجهري البيولوجي التغييرات في الجزء األمامي للعين بعد عملية المياه البيضاء وزر  عدسه داخل العين عن طريق الفح

 بالموجات فوق الصوتية .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب وجراحة العين قسماذ ورئيس أست   هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامالطب  بكلية طب وجراحة العين قسماذ مساعد أست    مروة علي زكيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   مصطفي عبده بدر عتمان ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

عوية النيتروفيل البولي المرتبط باليبوكالين كمؤشر مبكر لإلصابة األنبوبية الكلوية الحادة لدي األطفال المصابين بالنزالت الم
 الشديدة والجفاف الحاد في وحدة العناية المركزة .

 المشرفون : 
 المنوفيــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست   سامح عبد هللا عبد النبيـ   د/ 

 المنوفيــة ةعجامالباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسمأستاذ ب  سليمان محمد عبد الرحيم محمدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــــــــــــجامالطب  مدرس بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية   علياء عهدي عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  أسماء عادل عبد الحميد عبد العزيز ط/ـــ 22
 :  الرسالة موضوع

مبكر في المواليد نسبة خاليا انتروفيل الي الخاليا الليمفاوية والصفائح الدموية الي الخاليا الليمفاوية للكشف عن التسمم الدموي ال
 حديثي الوالدة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست   فادي محمد حسين الجنديـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــــــــــــجامزميل بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب    حنان مصطفي السيدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــــــــــــجامــــــــــــال بكلية الطب زميل بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد شكري الحارونـ   د/ 

 
 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   فاطمة محمود قطب عمران ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
 ( وسرطان الثدي في السيدات 0مب )تي 0دراسة العالقة بين تعدد األشكال الجينية في جين المثبط إلنزيم ميتالوبروتيناز رقم 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسماذ بأست  حاتم محمود سامي السباعيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  بيةالكيمياء الحيوية الط قسماذ مساعد بأست   محمد سليمان محمد رزقـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسممدرس ب  ايمان صالح الدين السيد عرفاتـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  عالج األورام والطب النووي  قسمب مدرس   أميرة حسني محمد حجازيـ   د/ 
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 ماجستير طب األسرة    فاطمة السيد رمضان ط/ـــ 20
 :  الرسالة موضوع

 في مركز بركة السبع محافظة المنوفية   19إجراءات العزل المنزلي بين حاالت كوفيد ــــ 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األســـــــــــــــــــــــــــــرة قسماذ مساعد بأست    نجوي نشأت حجازي/ ـ د

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامبكليــــــــــــة الطـــــــــــــــب  طب األســـــــــــــــــــــــــــــرة قسممدرس ب    مروة محســــــــــــــــــــــــــــــــــبـ د/ 
 ماجستير األشعة التش يصية   عمر فاروق مصطفي العرابي ط/ـــ 21

 :  الرسالة موضوع
واستخدام الماموجرام الرقمي بمفرده في اكتشاف  مقارنة بين استخدام التمثيل التوليفي الرقمي للثدي بصحبة الماموجرام الرقمي

 سرطان الثدي .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجاماألشعــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ بأست   السيد المكاوي السيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجاماألشعــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب   حميدة ياسمين حسنيـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   محمد صبر  إبراهيم حسن ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 المفصلية اسفل عظمة الكعبرة بالترابط مع النتائج الوظيفية استعادة القياسات التصويرية بعد تثبيت الكسور
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ بأست    السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    بهاء زكريا محمد/ ـ   د

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامـــــــام بكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب  إسماعيل توفيق عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  عبد التواب حسن عبد التواب زيد ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

اب الجيوب األنفية الفكية الجدوي اإلشعاعية للتنظير األنفي وفعالية النهج عبر التجويف قبل الدمعي بالمنظار لمريض الته
 المزمنة

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجاماألنف واألذن والحنجرة بكلية الطب  قسماذ بأست   أحمد عبد المنعم رجبـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامألذن والحنجرة بكلية الطب األنف وا قسماذ مساعد بأست   أيمن عبد الفتاح عليـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجاماألنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب  قسممدرس ب   حسام عادل حسينـ   د/ 

 
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   منصورمحمد علي عبد القادر  ط/ـــ 26
 :  الرسالة موضوع

 تقييم التركيب الفوري للولب النحاسي الرحمي بعد ازالة المشيمة أثناء الوالدة القيصرية
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــ ةعــــــــــــــجامأمراض النساء والتوليد بكليــة الطب  قسماذ بأست   مدحت عصام الدين حلميـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامأمراض النساء والتوليد بكليــة الطب  قسممدرس ب   محمد زكريا ساير دايرـ   د/ 

 العصبية والطب النفسي دكتوراه األمراض  أحمد هاني صالح الشافعي ط/ـــ 27
 :  الرسالة موضوع
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 تحليل تسلل إكسوم الكامل في مرضي السكتة الدماغية من أصول مصرية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــة ةعــــــــــــــجاماألمراض العصبية والطب النفسي بكليــة الطب  قسماذ بأست   وفيق محمود الشيخـ أ.د/ 

 د معهد الهندسة الوراثية و البيوتكنولوجيا الحيوانية جامعة مدينة الساداتعمي    أميمة أحمد خميسـ أ.د/ 

 المنوفيـــــة ةعجاماألمراض العصبية والطب النفسي بكليــة الطب اذ مساعد أست   إبراهيم السيد األحمرـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــعــــجاماألمراض العصبية والطب النفسي بكليــة الطب مدرس     خالد حاتم عفيفيـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام    عبد هللا إبراهيم الجرف ط/ـــ 28

 :  الرسالة موضوع
 النتائج الوظيفية والورمية بعد الكحت الممتد لورم الخاليا العمالقة حول مفصل الركبة

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامالعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  جراحة قسماذ بأست   هشام محمد الموافيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    بهاء زكريا محمدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسممدرس ب   إسماعيل توفيق بدرـ   د/ 

 احة العظام ماجستير جر    أشرف صابر محمد ط/ـــ 29
 :  الرسالة موضوع

 المضاعفات المبكرة للرضفة بعد مفصل الركبة الصناعي الكامل 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــ ةعــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ بأست   محمد الصاوي حبيبـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    أحمد ابراهيم زايدةـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   احمد عبد المنعم دويدارـ   د/ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء   سمر محمد علي العسالي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 األنابيب وتأثيرها علي احتياطي المبيض استئصال البوق بالمنظار مقابل االنفصال الكلي القريب كعالج الستسقاء
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامأمراض النساء والتوليد بكليــة الطب  قسماذ بأست   سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامأمراض النساء والتوليد بكليــة الطب  قسمأستاذ مساعد ب   عالء مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامأمراض النساء والتوليد بكليــة الطب  قسممدرس ب    هشام علي عمارـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام  ؤمن فتح هللا الشرقاو محمد عبد الم ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 اختبار المزرعة والحساسية لسوائل الهيموفاك بعد رأب مفصل الفخذ والركبة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكل قسماذ بأست    السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   بهاء زكريا محمد حسنـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسمبمدرس     احمد علي عبيدـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   محمود بدر عبد ربه الحفناو  ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 طيسي للقطع في اسورة الكتف الوترية قبل وبعد اإلصالحتقييم إشارة الدهون بالرنين المغنا
 المشرفون : 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ بأست   محمود محمد هدهودـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   و صابر السيدعمر ـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــ ةعــــــــــــــجاماألشعة التشخيصية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   محمد شوقي عبد هللاـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسممدرس ب   عماد عيد العجروديـ   د/ 
 دكتوراه طب األسرة   دينا مصطفي المطبعجي ط/ـــ 01

 :  الرسالة موضوع
 تقييم إشارة الدهون بالرنين المغناطيسي للقطع في اسورة الكتف الوترية قبل وبعد اإلصالح

 المشرفون : 
 لمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةا ةعــــــــــــــجامطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب  قسماذ بأست   تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجامطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب  قسماذ ورئيس أست    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةعــــــــــــــجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب طب األســـــــ قسماذ مساعد بأست   نجوي نشأت حجازيـ   د/ 

 نوفيـــــــــــــــــــــــــــــةالم ةعــــــــــــــجامطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب  قسممدرس ب   آيه مصطفي بركاتـ   د/ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية    قدر  محمد غانم ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

العالقة بين التغير في برو بي ن بي ووظائف القلب في مرضي ضعف عضلة القلب بعد البدء في عالج الساكيوبتريل ، 
 فالسارتان

 المشرفون : 
 المنوفية ةعــــــجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب  قسماذ ورئيس أست    د موسيوالء فريـ أ.د/ 

 المنوفية ةعــجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   أحمد مختار القرشـ   د/ 

 المنوفية ةعــجاملدموية بكلية الطب أمراض القلب واألوعية ا قسماذ مساعد بأست   محمد يحيي عبد الخالقـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعــجامالكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    رانيا محمد عزميـ   د/ 

 ــــــــــــــةالمنوفيــــــــ ةعــجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب زميل صيدلي     منال علي حمودةـ   د/ 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   غادة عبد الفتاح الجمال ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 تأثير تعدد األشكال الوراثية علي التوافر البيولوجي لهرمون الليفوثروكسين في مرضي الغدة الدرقية في مصر
 المشرفون : 

 المنوفية ةعــــــجاملباطنـــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب أمراض ا قسماذ أست   عالء عبد السالم داوودـ أ.د/ 

 المنوفية ةــــــعجامأمراض الباطنـــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس    شيماء كمال الدين زوينـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعــجامالكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   إيمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد فؤاد منصور عويس ط/ـــ 06

 :  الرسالة موضوع
 الدقيقة علي ميكانيكا عضلة القلب في مرضي فشل القلب االنبساطي تأثير ضيق األوعية التاجية

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب  قسماذ بأست    أحمد محمد عمارهـ أ.د/ 

 المنوفية ةعــجامواألوعية الدموية بكلية الطب  أمراض القلب قسماذ مساعد بأست    وليد عبده إبراهيمـ   د/ 

 المنوفية ةعــجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   محمد يحيي عبد الخالقـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    محمود عز العرب أحمد ط/ـــ 07
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 :  الرسالة موضوع
في فهم ظاهرة ارتفا  ضغط الدم الصباحي في المرضي الذين يعانون من ارتفا  ضغط الدم  E-selectinدور بروتين 

 األساسي
 المشرفون : 

 المنوفية ةعــجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   محمد يحيي عبد الخالقـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعــجامء الحيوية الطبية بكلية الطب الكيميا قسماذ مساعد بأست   إيمان مسعود عبد الجيدـ د/ 

 ماجستير األشعة التش يصية   تسنيم رمضان غنيم جاب هللا ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 التنبؤ بأهمية األشعة السينية علي الصدر بوحدات العناية المركزة 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــجاماألشعــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ بأست   محمد رمضان الخوليـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــة ةـــــعـــــــــجاماألشعــــــــــــــــــــة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب   رحاب محمد حبيبـ   د/ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  محمد أحمد عبد الهاد  حماد ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التنبؤية لرسم المخ الكهربائي في التحكم واالنتكاسية لمرض الصر  العام 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــة ةعــــــــــــــجاممراض العصبية والطب النفسي بكليــة الطب األ قسماذ بأست   أكثم اسماعيل االمامـ أ.د/ 

 المنوفيـــــة ةعجاماألمراض العصبية والطب النفسي بكليــة الطب اذ مساعد أست   إبراهيم السيد األحمرـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــعــجاماألمراض العصبية والطب النفسي بكليــة الطب مدرس     أحمد نبيل منيرـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    رحاب إبراهيم فتحي ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 إستخدام منظار الجلد في تشخيص أمراض األظافر المختلفة 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامتناسليــــــــــــــــة بكلية الطب األمراض الجلدية وال قسماذ بأست   محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةعجاماألمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    هشام نبيل خالدـ   د/ 

 ية ماجستير جراحة المسالك البول   أحمد محمد عبد الحافظ ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

دراسة مقارنة النتائج الستئصال المثانة الجذري مع العالج الكيميائي المساعد مقابل استئصال المثانة الجذري وحدة لسرطان 
 المثانة الغازي العضلي

 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـعـــــــجامبكلية الطب  اذ ورئيس قسم جراحة المسالك البوليةأست   سلطان محمد سلطانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــة ةعــــــــجامبكلية الطب  اذ ورئيس قسم عالج األورام والطب النوويأست   محمد أبو الفتوح السيدـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــجامبكلية الطب  اذ مساعد قسم جراحة المسالك البوليةأست   عاطف عبد اللطيف بدويـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــجامبكلية الطب  مدرس بقسم جراحة المسالك البولية   باهر محمد عبد الرؤوفـ   د/ 

 ة ماجستير األمراض الجلدية والتناسلي  أسماء أحمد محمد علي ط/ـــ 10
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي االيريزين في مصل مرضي حب الشباب وعالقته بمقاومة االنسولين 
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجاماألمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ بأست   ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــجامالكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسممدرس ب   بحي النيدانيشرين صـ   د/ 

 ماجستير الت دير والعناية المركزة وعالج األلم   اسالم محمد محمد عجيبة ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 في مرضي الحاالت الحرجة تحت العالج الكلوي البديل دعم التغذية وريديا وفمويا
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامالتخدير والعناية المركزة بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست وسام الدين عبد الرحمن محمد سلطانـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــــــــــجامكزة بكلية الطب التخدير والعناية المر  قسممدرس ب    خالد محمد جاب هللاـ د/ 

 ماجستير الجراحة العامة   الزهراء يحيي عاطف بالبل ط/ـــ 14
 :  الرسالة موضوع

 الطرق المختلفة إلعادة بناء حلمة وهالة الثدي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامجراحة التجميل والحروق بكلية الطب  قسمئيس اذ ور أست    محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 

 ـــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــ ةعجامالجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ بأست   حسام عبد القادر الفلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامجراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــروق بكلية الطب  قسممدرس ب   مدحت حسن ساميـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة    رحاب كمال عالم ط/ـــ 15
 :  الرسالة موضوع

 متالزمة البلعمة الدموية
 المشرفون : 

 المنوفية ةعــــــجامأمراض الباطنـة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   عماد محمد محمـد الشبيني ـ د/

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــ ةعــــــجامأمراض الباطنـة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  قسممدرس ب   إيناس صبحي عطية زهرانـ د/ 

  58/1/9/0202الموضوع رقم 

/ آثـار السـيد كمـال محمـد الفتيـاني الطبيبـةنقـل تسـجيل الموافقـة علـ   ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحـوث 
 . 0219 الطب الطبيعي والتأهيل من طب المنوفية الي طب بنها حيث أنها مسجلة دكتوراه دور أبريلدكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . علي نقل التسجيل .. الموافقة
 
 
 

 28/9/1/0202الموضوع رقم 
لكل مـن  الموافقة عل  اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسام العليا والبحوث 

 عل  النحو التالي :
 التقدير الت صا الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــماالســـــــــــــــــــ م
 ــــــــــــــــــ جراحة القلب والصدر دكتوراه إبراهيم محمد إبراهيم خليلط/  1
 ــــــــــــــــــ األمراض الصدرية دكتوراه بيشو دبرز تاوضروس ط/  0
 ــــــــــــــــــ حروقجراحة التجميل وال دكتوراه ط/ أحمد إبراهيم ياسين إبراهيم 1
 ــــــــــــــــــ الطب الطبيعي دكتوراه ط/إيمان عبد العزيز جلبط 8
 ــــــــــــــــــ الميكروبيولوجيا دكتوراه ط/إسراء السيد عبد المقصود المهدي 5
 ــــــــــــــــــ طب األطفال دكتوراه ط/ هبه محمد صبحي الزفزاف 6
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 ــــــــــــــــــ طب األطفال دكتوراه أحمد أبو هولةط/ أحمد شوقي سيد  3
 ــــــــــــــــــ جراحة القلب والصدر دكتوراه ط/ بيتر ألفي راشد 8
 ــــــــــــــــــ جراحة القلب والصدر دكتوراه ط/ أحمد حاتم حسين أنسي 9
 ــــــــــــــــــ جراحة المخ واألعصاب دكتوراه ط/ محمد أحمد محمد أحمد النجار 12
 ــــــــــــــــــ طب وجراحة العين دكتوراه ط/ نهي خيرت جابر طعيمة 11
 ــــــــــــــــــ التشريح وعلم األجنة دكتوراه ط/ سارة جمال عبد القوي طايل 10
 ــــــــــــــــــ جراحة المخ واألعصاب دكتوراه ط/ أحمد فوزي المهدي 11
 ــــــــــــــــــ جراحة التجميل والحروق دكتوراه وشط/ أحمد محمد حرف 18
 ــــــــــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه ط/ دعاء أبو الفتوح محمد حمد 15
 ــــــــــــــــــ الباثولوجيا دكتوراه ط/ هند أحمد قاسم  16
 ــــــــــــــــــ واألعصابجراحة المخ  دكتوراه ط/محمد سعيد محمد محمد السنافيري 13
 جيد// الجراحة العامة ماجستير ط/أيمن عثمان عبد المنعم حافظ 18
  األشعة التشخيصية ماجستير ط/ أميرة صالح أحمد عبيد 19
 جيد جدا أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير ط/أحمد محمد جالل سند 02
 جيد// أمراض الباطنة العامة  ماجستير ط/ غادة إبراهيم العايد دويدار 01
 جيد جدا أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير لبني أيمن على حمد ط/ 00
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير عمرو السيد عبد الفتاح يحيي ط/ 01
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير ط/ مهاب مجدي محمد 08
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير الفتاح السيدط/ أحمد عبد  05
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير ط/ أسماء محمد عبد العزيز  06
 جيد جدا طب المناطق الحارة ماجستير ط/ شريف زكي عبد المعطي 03
 جيد// طب المناطق الحارة ماجستير ط/شريف رضا محمد 08
 جيد// طب المناطق الحارة تيرماجس ط/ أمير فتحي لبيب 09
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير ط/ رانيا عبد هللا مغاوري 12
 جيد جدا طب األطفال ماجستير سماء هشام عبد المنعم ط/ 11
 جيد// طب األطفال ماجستير هبه مليجي محمد  ط/ 10
 جيد// طب األطفال ماجستير فاتن صالح عبد الرحمنط/ 11
 جيد// طب األطفال ماجستير بد المنعم محمدمحمد ع ط/ 18
 جيد جدا// طب األطفال ماجستير حنان طلعت عبد العزيز ط/ 15
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير تامر يوسف نصر عطية ط/ 16
 جيد// األنف واألذن والحنجرة ماجستير مصطفي محيي عبد ربه ط/ 13
 جيد// طب وجراحة العين رماجستي إيمان أحمد الشعراوي ط/ 18
 جيدجدا طب األطفال ماجستير إيمان شوقي محمد ط/ 19
  أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير إيهاب محمود عبد المجيد ط/ 82
 جيد// جراحة العظام ماجستير محمود عطا شلبيط/ 81
 جيد// جراحة العظام ماجستير ط/ ياسر حسن على  80
 جيد// جراحة العظام ماجستير المطلب ط/ أحمد حسن عبد 81
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 جيد// جراحة العظام ماجستير ط/ سمير محمود حماد 88
 ممتاز الفارماكولوجيا ماجستير ط/ سماح محمد عبد السالم  85
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ أحمد السيد إبراهيم محمد ناصر 86
 جيد جدا رةطب األس ماجستير ط/أية محمد نجيب مليجي 83
 جيد جدا طب األسرة ماجستير ط/ لمياء ربيع عبد العزيز 88
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ أية سعيد علي البسيوني 89
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ إيمان محمد أحمد عامر 52
 جيد// جلدية والتناسليةاألمراض ال ماجستير ط/ علياء إبراهيم أحمد محسب 51
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ أماني سعيد عطية 50
 جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير ط/ سمر عادل عيسي 51
 جيد// التخدير والعناية المركزة ماجستير ط/ محمود محمد محمود 58
 جيد جدا لجلدية والتناسليةاألمراض ا ماجستير ط/ منى عبد البصير محمد 55
 ممتاز الباثولوجيا ماجستير جهاد رأفت أمين ط/ 56
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير أحمد سمير راشد ط/ 53
 جيد// طب األطفال ماجستير شيماء طارق محمد ط/ 58
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ياسمين حسني إبراهيم ط/ 59
 جيد جدا جراحة العظام ماجستير إيهاب لطفي عبد ربهط/ 62
 جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير إبراهيم رضا محمد ط/ 61
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير هيثم فتحي محمد ط/ 60
 جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي دبلوم الشيماء معوض محمدط/ 61
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير هند صالح عبد ربه الدالي ط/ 68
 جيد// األمراض الصدرية والتدرن ماجستير منار سامي عبد المجيدط/ 65
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير إسالم فكري فايز محمد ط/ 66
 جيد// األمراض الصدرية والتدرن ماجستير ط/ منار سامي عبد المجيد 63
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير غادة إبراهيم العايدي دويدار 68

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 :  ما يستجد من أعمال : عاشرا

 78/9/1/0202الموضوع رقم 
( 02ــــــ عـدد )( ماكينـة تصـوير 24ـــــــ عـدد) A3( طابعـة 7توريـد عـدد) الموافقـة علـ  ــ بشـأن مـدير عـام الكليـة/ السيدمذكرة 
 مقدمة من شركة مافريك لمهمام المكاتب عل  سبيل الهدايا . A4طابعة 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على قبول الهدايا.. ويرفع للجامعة
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ل  هنـا انتهـ  المجلـس مـن نظـر الموضـوعام المعروضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/     وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و ز متولي قورة محمود عبد العزي

 
  

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/      محمود السيد أبو سالم أ.د/ 
 


