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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 

 2016/2017" للعام الجامعي  التاسعة" الجلسة 
  14/5/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 

اح والنصا  ماص صا  العاشاة وذلك في تمام السااعة  2016/2017" للعام الجامعي التاسعةعقد مجلس الكلية "جلسته 
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد جمال الديصبةئاسة أ.د/  14/5/2017الموافق  األحديوم 

 ـــــــــــــالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا أ.د/ نانسي يوس  أسعد
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـــــــــــــــــــــــ    ا أ.د/ محمود عبد العزيز قوة 
 ـوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسات العليا والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكيل الكلية للدر     ا أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 
 ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألطفــــقسم طب  رئيس   ا أ.د/ فادي محمد حسيص الجندي 

   ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحيويـــــــــرئيس قسم الكيمياء       ا أ.د/نجالء محمد غنايم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم أمراض النساء والتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا أ.د/ أيمص عبد القادة ش انه 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     عاط  أبو السعود علىا أ.د/ 
 ـزةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا أ.د/أحمد عبد الةؤوف متولي 

  ــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أحمد ةبيع العةبجي ا أ.د/ 
 ــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الصحة العامة وطب المجتمـــــــــــــــــــــــــ رئيس   ه أبو الفتح محمد محةوسأميما أ.د/ 

 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم جراحة العظـــ    ا أ.د/ السيد مةسي زكي ا

رئيس قسم التشريـــح    ا أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتى
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألجنــــــ

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ا أ.د/ لمياء جمال الديص الحمةاوي 
 ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا أ.د/ أشةف عبد الهادي عبد العزيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم طب وجراح    هدى محمد كامل الس كيا أ.د/ 
 ـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا    ا أ.د/ ةوحية حسص العدل 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ   ا أ.د/ محمد صالح الديص الزواوي 
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم جراحة المسالك البوليــــــ    ا أ.د/ سلطاص محمد سلطاص

 ـــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس    شوفاء محمد إبةاهيم القة ا أ.د/ 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم جراحة التجميل والحـــــــــ رئيس    بد الحميد كشكطاةق فؤاد عا أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحنجــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األنف واألذن وا    عصام عبد الونيس  حيةي ا أ.د/ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــــــ     ا أ.د/ عالء حسص مةعي
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي    ا أ.د/ صفاء عبد الظاهة أميص 

 ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيـــــــــرئيس قسم     ام عبد السميع عيادهي ا أ.د/
 ـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيـــرئيس قسم     د ضياء عبد الةازق ا أ.د/هشام أحم
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناع     عبد الةحيم مقلدا د/ أمل فتح هللا

 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم بعمل رئيس قسم طب األســـــ   ا   د/ هالة محمد المصيلحي شاهيص 

  ـدرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والص    ا   د/عمةو محمد عبد الحفيظ 
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  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا    ا   د/ مها محمد على ال طش 
 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلكلينيكيــ تفرغ بقسم الباثولوجياأستاذ م    ا أ.د/ سامية حسص قنديل 

 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميكروبيولوجيا الطبية والمناعــأستاذ متفرغ بقسم      أحمد  كة محمود ا أ.د/
 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألســــــأستاذ متفرغ بقسم طب        ا أ.د/ تغةيد محمد فةحات

 ـــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم الطفيليــــ    ا أ.د/نشأت السيد عبد المنعم
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ األمراض الجلدية والتناسليـــ    ا أ.د/ماجد  مصطفي حجاج 
    امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ     ا أ.د/هشام محمد زكي الموافي

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامـــــــــاطنة أستاذ بقسم الب    عبد هللا عبد العزيز بهنسيأ.د/ا 
 روق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة التجميل والحـــــأستاذ بقسم ج    ا أ.د/ محمد أحمد مجاهااد
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـ     ا أ.د/ والء فةيد عبد العزيز

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي    ا أ.د/ سامي عبد الهادي حماد
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ    أ.د/ وفيق محمود حسص الشيخ ا

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الفسيولوجيـ     ا أ.د/محمد عبد الفتاح بنداةى 
 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألعصأستاذ بقسم جراحة المخ      ا أ.د/عصام الديص جابة صالح

  رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج    ا أ.د/أيمص عبد العزيز أبو العنيص
 ـــــاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــ    ا أ.د/زكةيا فؤاد زكةيا سند 

 وي و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم عالج األورام والنـــــ    ا أ.د/ محمد أبو الفتوح السيد 
    ـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طــــب األطفــــ    ا أ.د/ أحمد أنوة عطية خطاب

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيــــــــأستاذ بقسم    أسماء جابة عبده الصعيدي ا أ.د/
      ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــ    ا أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

  ـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ    ا أ.د/صفاء عبد الفتاح بدة
  رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ    ة الشةنوبي ا أ.د/ محمد قم

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ    ا أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الهستولوجيــــــأستاذ متفرغ     ا أ.د/ سامي الحسيني عطية 

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم التخدي      ا د/ ياسة إبةاهيم فتحي
   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــ    ا  د/ هشام محمد فؤاد المزاة 

إلدارة رئيس او أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن   ا أ.د/ أحمد عامة عبد الوهاب خميسكل مص : وتم دعو  * 
 المركزية بالمستشفيات الجامعية

 مدير وحدة الجودة بالكلية(نائب ) الطفيلياتأستاذ مساعد بقسم   أمية  فتحي عبد العاطي د/ * 
 

رئيس  باإلنابة عن أ.د/ درن األمراض الصدرية والت قسمستاذ المساعد باألكما حضةت د/ ةباب عبد الةازق الوحش *
 القسم 

 * واعتذة عص عدم الحضوة كل مص :
  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــلا أ.د/ سمة جابة أحمد سليماص   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة أ.د/هالة السيد محفوظـ 

 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـة ا أ.د/ سعيد إبةاهيم المالح    أستاذ بقسم طب وجراحة العين  مال نصاة مصطفي ك ا أ.د/
 * وقد تغيب كل مص :
   الهستولوجيارئيس قسم  ا أ.د/ مها السيد محمد  رئيس قسم عالج األورام والطب النووي   ا أ.د/ خالد كمال الديص عبد العزيز

 ة ليلمسالك البو متفرغ بقسم جراحة ا ستاذأ ا أ.د/أسامة عبد الوهاب عبد الجواد رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــابنفي ا أ.د/ عادل محمود ح
    ةأستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــ ا أ.د/ مأثة كامل عبد السالم الشافعي أستاذ بقسم األمراض المتوطنة محمد عالء الديص نوح أ.د/ا 
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  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم ي ا أ.د/محمد عبد العزيز معال  أستاذ بقسم التشريح واألجنـــةحبيبي ا أ.د/مصطفي محمود ال
   المركزة والعناية رأستاذ بقسم التخدي  أ.د/خالد موسي محمود أبو العنيصا درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت أ.د/أمل أميص عبد العزيزا 

  ـةـأستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويا أ.د/ سعيد شلبي منتصة  أستاذ بقسم الهستولوجيا د منصوةا أ.د/ ماجد  أحمد محمو 
 مدرس بقسم طب وجراحة العين ا  د/ نةميص محمود بدوي  ــةمدرس بقسم جراحة المسالك البوليا  د/ محمد مةزوق عبد المقصود   

  رئيس األكاديمية الطبية العسكريةا اللواء/ أحمد حسص فوزي التاودي    فيـــــــــةنقيب أطباء المنو  ا أ.د/ حسيص أحمد ندا 
 مدير شركات العربي ا أ.د/ ممدوح محمود العةبي 

 

لةحيم " لةحمص اعميد الكلية وةئيس المجلس بذكة "  سم هللا ا أحمد أحماد جمال الديص* واستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الحضوة أعضاء ثم ةحب سيادته  الساد  ال

 ومجلس الكلية مصوة صوت وصوة  ابتداء مص هذه الجلسة .نبها سيادته أنه تم تصليح المايكات  ا 
 اداألعدد  هيئة التدةيس عص اللجاص  كلية وهناك مشكلة في مالحظيص اللجاص مع زيا تواعتذاةاهناك امتحانات ا 

 . التخصص مةاعا يئة معاونة مص الدوة القادم سيكوص موجود معنا أعضاء هيئة معاونة مع ضطة أص نستعيص بهن
 

 على النحو التالي :في عةض الموضوعات المدةجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *
 أوال : المصادقات :

 882/9/5/2017الموضوع رقم 

ق الموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2016/2017لعــام الجامعــة ل" الثامنااةالمصااادقة علااى محضااة اجتمااال مجلااس الكليااة " الجلسااة 
 . 881/8/4/2017حتى  775/8/4/2017والمتضمنة القرارات من  9/4/2017

 : القــــرار 

 المصادقة
 883/9/5/2017الموضوع رقم 

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

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 : كل مصالموافقة سفة  ا 1

ل في األستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية إلى تونس لحضور مؤتمر صحة الرجاا د/ محمد عبد المنعم الشاذلي 
 ور المؤتمر  .على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحض 2017 إبريل 30حتى  29الفترة من 
ر مــؤتمر الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة إلــى جامعــة شــيفيلد بالمملكــة المتحــدة لحضــو األســتاذ بقســم  إيماااص عطيااة التونساايأ.د/  اااا

صـة علـى نفقتهـا الخا 2017يونيـو  8حتـى  7الجمعية البريطانية لجودة معامل التجلط القياسي واإلكلينيكي فـي الفتـرة مـن 
 حضور المؤتمر . حيث يوجد لسيادتها دعوة ل

 راه والمشـر  الرئيســي علـى رســالة الــدكتو جراحـة المــخ واألعصـاب بالكليــة  األسـتاذ بقســمعصااام الااديص جااابة صااالح أ.د/  ااا
وذلـك لمتابعة الطبيب/ أحمد سعيد فهيم منصور المدرس المساعد بالقسم وعضـو بعثـة اإلشـرا  المشـترك بجامعـة طوكيـو باليابـان 

 على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشرا  المشترك . 2017هر سبتمبر خالل النصف األول من ش
وراه المتفــرغ بقســم األشــعة التشخيصــية بالكليــة والمشــر  الرئيســي علــى رســالة الــدكت ألســتاذعااادل محمااد الوكياال اأ.د/  اااا

ك وذلــبكنـدا ا  المشـترك بجامعـة مونتريــال عضـو بعثـة اإلشـر لمتابعـة الطبيبـة/ هـديل عبـد السـالم محمـد المـدرس المسـاعد بالقسـم و 
 على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشرا  المشترك . 2017خالل النصف األول من شهر سبتمبر 

ه  لمتابعـة بالكليـة والمشـر  الرئيسـي علـى رسـالة الـدكتورا المتفـرغ بقسـم جراحـة العظـام  األستاذأحمد البدوي شاهيص أ.د/  اا
الل خسماعيل توفيق عبد العزيز المدرس المساعد بالقسم  وعضو بعثة اإلشرا  المشترك بجامعة بولونيا بإيطاليا وذلك الطبيب/ إ

 على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشرا  المشترك 2017النصف األول من شهر سبتمبر 
اء عمــاد مــأمون محمـــد حجــازي المـــدرس المســاعد بقســـم بالطبيبــة/ شـــيم الموافقاااة علااى تحويااال جهاااة اةيفاااد لل عثاااة الخاصاااةـــ 2

 .بأمريكا تها بعثء من إلى إنجلترا على أن تقضي جز من أمريكا بعثة خارجية لالباثولوجيا بالكلية والمرشحة 
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 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 884/9/5/2017الموضوع رقم 

والمنعقـــدة يـــوم  2016/2017" للعـــام الجـــامعي الســـابعةســـة " الجل الدةاساااات العلياااا لجناااةإحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا  
 .  4/4/2017الثالثاء الموافق 

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 885/9/5/2017الموضوع رقم 

 2016/2017" للعـام الجـامعي الثالثـة" الجلسـة  شئوص خدمة المجتمع وتنمية البيئاة لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 .  11/4/2017الموافق  األحدوم والمنعقدة ي

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 886/9/5/2017الموضوع رقم 

  2016/2017" للعام الجامعي عشر الثانية"الجلسة لجنة مةاجعة األ حاث العلمية إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 26/4/2017الموافق  ربعاءيوم األوالمنعقدة 

  :ـرارـالقــ

 جلس علماإحاطة الم
 887/9/5/2017الموضوع رقم 

وافـق الم األحدوالمنعقدة يوم  2016/2017" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة  المكت ات لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
7/5/2017 . 

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 888/9/5/2017الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2016/2017" للعــام الجــامعي  الثامنــة" الجلســة  قااات الثقافيااةلجنااة العالإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 7/5/2017الموافق  األحد

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 889/9/5/2017الموضوع رقم 

وم يـعقـدة والمن 2016/2017" للعام الجـامعي الثامنة" الجلسة لجنة شئوص التعليم والطالب إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
  . 7/5/2017األحد الموافق 

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 

 ثالثا :  موضوعات أخري :
 890/9/5/2017الموضوع رقم 

ياة وافق على االقتاةاح المقادم ماص أ.د/ ةئايس القسام بخصاوص تغقسم الكيمياء الحيوية ا  شأص مجلس عةض خطاب / ةئيس 
ا القسام إلاى الطبياة والبيولوجياا الجزيئياة وتغياة مسامي الادةجات العلمياة التاي يمنحها مسمي القسم إلى قسم الكيمياء الحيوية

سو   قسم أزيئية وذلك ماجستية الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية ودكتوةاه الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الج
ياث أص عادد حامعة القااهة  وجامعاة عايص شامس وجامعاة الزقاازيق الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية  كلية الطب ج

ياا الجزيئياة % للفةقة األولاي وعادد سااعات البيولوج24ساعات البيولوجيا  الجزيئية في المحتوي العلمي لمةحلة ال كالوةيوس 
 . % ةاجيص مص سيادتكم دعم مجلس القسم 40% والدكتوةاه 30في المحتوي العلمي لدةجة الماجستية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع الجامعة 
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 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
 891/9/5/2017الموضوع رقم 

اصـة بنـاءا أدارج قسـم الطـب الطبيعـي والتأهيـل ضـمن أقسـام الباطنـات الخـ بشـأن  مذكة  أ.د/ وكيل الكلية لشئوص التعليم والطالب
(  4( مـن المـادة )13بإضافة قسم الطب الطبيعي والتأهيل إلى بند ) 11/3/2012بتاريخ  ( الصادر650على القرار الوزاري برقم )

علـى  اصـةباطنـة العامـة و الباطنـات  الخدرجـات ال.. تم االتفاق علي كيفية تقسـيم بالالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة المنوفية .
 النحو التالي :
 الساعات الماد 

 النظةية
 األسابيع
 اةكلينيكية

دةجات أعمال 
 السنة

 دةجات
 االمتحانات
 التحةيةية

 دةجات
 االمتحانات
 الشفوية
 واةكلينيكية

 االخت اةات المجمول
 التحةيةية

 *أةبعة اخت اةات 450 135 225 90 9 108 ال اطنة العامة
تحةيةية مد  كل منها ثالث 

 ساعات 
 عامةال اطنة ال*االخت اة األول 
 
 عامةلا اطنة ال*االخت اة الثاني 
 
 الثالث  *االخت اة

 قلب اا صدة اا نفسية 
 

 االخت اة الةا ع *
 متوطنة الجلدية ااا 

 طب طبيعيااا ا طبية  تحاليل

 81 25 40 16 3 19 األمةاض النفسية
 70 21 35 14 2 17 األمةاض الصدةية
 70 21 35 14 2 17 األمةاض المتوطنة

 70 21 35 14 2 17 أمةاض القلب
 75 22 38 15 3 18 ض الجلديةاألمةا

 42 13 21 8 1 10 التحاليل الطبية
 42 12 21 9 1 10 الطب الطبيعي والةوماتيزم

 900 270 450 180 23 216 اةجمالي
 نهــا رئــيس قســم الباطنــة العامــة  لالختيــار مــن بيأ.د/ الباطنــات الخاصــة إلــى أقســام علــى أن يــتم إرســال األســئلة المقترحــة مــن قبــل 

   . مراض الجلدية والتحاليل الطبية بوضع االمتحان الخاص بهماألار الثالث والرابع ويختص رؤساء أقسام تبلوضع ورقة االخ
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 892/9/5/2017الموضوع رقم 

ة قساام العلمياعماال االمتحاناات بايص األألدات الخاصاة المنظماة اةةشااـ بشـأن  مذكة  أ.د/ وكيل الكلياة لشائوص التعلايم والطاالب
 .  2016/2017والكنتةوالت للعام الجامعة 

  :ـرارـالقــ

 ةــــــــــــــــالموافق
 893/9/5/2017الموضوع رقم 

علـى  انيـةأخـر العـام للفـرقتين األول والث تشكيل لجاص امتحاناتالموافقة على ـ بشـأن ةئيس قسم الهستولوجي أ.د/ عةض خطاب 
 التالي :  النحو

 األستاذ بالقسم  أ.د/ مايسة عطية كفافي  رئيس القسم : أ.د/ مها السيد سليمان  الفةقة األولي
 األستاذ بالقسم أ.د/ أحمد أبوزيد 
 األستاذ بالقسم  أ.د/ سامي الحسيني  رئيس القسم : أ.د/ مها السيد سليمان  الفةقة الثانية

 األستاذ بالقسم أ.د/ ماجدة منصور 
  :ـرارــالقـ

 ة ــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 894/9/5/2017الموضوع رقم 

للعـــام الجـــامعي تشاااكيل لجااااص الممتحنااايص الموافقـــة علـــى  بشـــأنعاااةض خطااااب أ.د/ ةئااايس قسااام جةاحاااة المساااالك البولياااة ا 
   رئيس القسم  على النحو التالي : أ.د/ سلطان محمد سلطان 2016/2017

 .األستاذ المساعد بالقسم  ــ د/ محمد مرزوق عبد المقصود    األستاذ المساعد بالقسم   عم الشاذليــ د/ محمد عبد المن
  :ـرارـالقــ
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 ةـــــــــــــــــــــــــــالموافق
 895/9/5/2017الموضوع رقم 

 ضـع االمتحانـاتالمسـئولين عـن و عةض خطاب أ.د/ ةئايس قسام طاب األطفاال ا  شاأص الموافقاة علاى تشاكيل لجااص الممتحنايص 
 على النحو التالي : 2016/2017للعام الجامعي التحريرية 

 األستاذ بالقسم   محمود ـــ أ.د/ أحمد ثابت  رئيس القسم  ـــ أ.د/ فادي محمد الجندي
 األستاذ بالقسم   ـــ أ.د/ أحمد أنور خطاب  األستاذ القسم   محمد ـــ أ.د/ مها عاطف

  :ـرارـالقــ

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 896/9/5/2017الموضوع رقم 

ألولاي وضاع امتحااص الفةقاة اتشاكيل لجااص الممتحنايص ل الموافقاة علاىــ بشـأن ةئيس قسام الكيميااء الحيوياة أ.د/ عةض خطاب 
 رئيس القسم : ــ أ.د/ نجالء محمد غنايم  الفةقة األولي:  على النحو التالي والثانية

 األستاذ القسم  ـــ أ.د/ منال عبد العزيز سعفان   األستاذ بالقسم   ــ أ.د/ مآثر كامل الشافعيـ
 األستاذ القسم   ـــ أ.د/ غادة عزت حمودة  األستاذ بالقسم  أ.د/مها أحمد فتحيـــ :  الفةقة الثانية

 مقساألستاذ بال  إيمان عبد الفتاح السيدـــ أ.د/ 
  :ـرارـالقــ

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 897/9/5/2017الموضوع رقم 

ص الموافقاة علاى اعتاذاة  عاض ماص السااد  أعضااء هيئاة التادةيس عا ــ بشـأنةئيس قسام الكيميااء الحيوياة أ.د/ عةض خطاب 
 وهم : ةامتحانات أخة العام لطل ة الفةقة األولي والثانية وذلك لوجود صلة قةبة مص الدةجة الثاني

   عن امتحان الفرقة الثانية   األستاذ بالقسم  ـــ أ.د/ مآثر كامل الشافعي
 عن امتحان الفرقة األولي  األستاذ القسم   غادة عزة حمودةـــ أ.د/ 

   عن امتحان الفرقة األولي  بالقسمالمساعد األستاذ   أشر  عبد الرءو  داودد/   ـــ 
  :ـرارـالقــ

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 898/9/5/2017الموضوع رقم 

 قسامل الثالاث مؤتمةالبتوصيات المجلس علما  إحاطةعةض خطاب أ.د/ ةئيس قسم الطب الشةعي والسموم اةكلينيكية ا  شأص 
  الكلية . 2017ابةيل  8والذي تم عقده يوم السبت الموافق 

 
  :ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما 
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: ا خامس
 899/9/5/2017الموضوع رقم 

الكلية بوالتوليد  أمراض النساءبقسم  ةالمعيد أسماء محمد خضة /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 نوفيةعلى درجة الماجستير من طب الم بذات القسم والكلية نظرا لحصولها لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 900/9/5/2017الموضوع رقم 

ية بالكل توطنةالممراض األبقسم  ةالمعيد ةاندا محمد صديق /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 من طب المنوفيةعلى درجة الماجستير  بذات القسم والكلية نظرا لحصولها لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 901/9/5/2017الموضوع رقم 
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لنووي ام والطب اعالج األور بقسم  المعيد محمد سعيد السن اوي  /الطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 لى درجة الماجستير من طب المنوفيةع بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 902/9/5/2017الموضوع رقم 

ية بالكل طفالطب األبقسم  ةالمعيد ةانيا صالح الديص حسيص /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية لحصولهابذات القسم والكلية نظرا  لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 903/9/5/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على تعييص كل مص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 الهستولوجيابقسم  ةالمعيد   ةيهام عبد هللا محمود /ةالطبيبـــ 
 الهستولوجيابقسم  ةعيدالم   سعاد شبل محمد /ةالطبيبـــ 

 على درجة الماجستير من طب المنوفية امبذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 904/9/5/2017الموضوع رقم 

 لشرعي االطب بقسم  ةالمعيد ي عفيفيمها صالح الناد /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولها بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعدوالسموم 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 905/9/5/2017الموضوع رقم 

ر لقلب والصداجراحة بقسم  ةالمعيد ساة  محمد عبد الصادق /ةيبالطبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولها بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 906/9/5/2017الموضوع رقم 

جراحة م بقس المعيد محمد مصيلحي عبد الصبوة مصيلحي /الطبيبة على تعييص الموافقـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 يةعلى درجة الماجستير من طب المنوف بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعدالقلب والصدر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 907/9/5/2017الموضوع رقم 

الكلية بسيولوجيا الفبقسم  ةالمعيد إسةاء عاط  إبةاهيم سالم /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  التدةيسمذكة  شئوص هيئة 
 على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولها لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 908/9/5/2017الموضوع رقم 

 نفاألقسم بتخاطب  ةالمعيد إيماص فتحي السيد الدمياطي /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن    شئوص هيئة التدةيسمذكة 
طب  على درجة الماجستير من بذات القسم والكلية نظرا لحصولها تخاطب بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعدواألذن والحنجرة 

 المنوفية
  :ـرارـالقــ

 لجامعةالموافقة .. ويرفع ل

 909/9/5/2017الموضوع رقم 



   14/5/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

8 

 
 

فال طب األطم بقس المدرس المساعد اسم عبد الفتاح الجزاة  /الطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . على درجة الدكتوراه بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس

  :ـرارـالقــ

 عةالموافقة .. ويرفع للجام
 910/9/5/2017الموضوع رقم 

لشغل  بالكلية جياالباثولو بقسم المدرس  مةو  محمد محمد سةاج الديصد/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .ستاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة مدر  28/5/2017حتى  اعلى أن يؤجل تعيينه وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية

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

 911/9/5/2017الموضوع رقم 

لشغل  لكليةباالكيمياء الحيوية بقسم المدرس محمد سليماص ةزق د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية

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

 912/9/5/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على تعييص كل مص :ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم المدرس   سمة محمد كمال الديصد/ ا 

 ولوجيا اإلكلينيكيةالباثبقسم المدرس   ا د/ نهلة فكةي عثماص 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم المدرس  اا د/ عبية حمدي الشلقاني

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم المدرس    اا د/ محمد أحمد حلو 
 ةبناءا على قرار اللجنة العلمية الدائم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية بالكلية
  :ـرارـالقــ

 توي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مس
 391/9/5/2017الموضوع رقم 

 ةبالكلي طفالطب األبقسم  األستاذ المساعد غاد  محمد على المشدد/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .دائمة بناءا على قرار اللجنة العلمية ال لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية

  :ـرارـالقــ
 .. ويرفع للجامعة. الموافقة على مستوي األساتذة

 491/9/5/2017الموضوع رقم 

صبية ألمراض العابقسم األستاذ المساعد ص عبد الفتاح عبد هللا أيمد/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . ت القسم والكليةبذاالطب النفسي  لشغل وظيفة أستاذ بالكليةوالنفسية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة ... ويرفع للجامعة

 591/9/5/2017الموضوع رقم 

 نيكيةلوجيا اإلكليالباثو بقسم األستاذ المساعد سهام أحمد زكي خضية د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة ... ويرفع للجامعة

 916/9/5/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على تعييص كل مص :ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 جراحة المخ واألعصاب  بقسم ألستاذ المساعد ا  أحمد جمال الديص عزبد/ ااا 

 جراحة المخ واألعصاب  بقسم األستاذ المساعد   ااا د/ هشام يسةي أبو ةحمه
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 جراحة المخ واألعصاب  بقسم األستاذ المساعد   ااا د/ هيثم البلتاجي عبد القادة
 علمية الدائمة .بناءا على قرار اللجنة ال لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة ... ويرفع للجامعة
 917/9/5/2017الموضوع رقم 

رام الج األو المدرس بقسم عالموافقة على تجديد إعاة  د/ محمود عبد الستاة الشناوي ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 4/5/2017عمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب لل ثالثلمدة عام والطب النووي بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 918/9/5/2017الموضوع رقم 

الطب و األورام  المدرس بقسم عالجالموافقة على تجديد إعاة  د/ إيهاب أنوة محمد شلتوت ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 13/7/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  بعرالمدة عام النووي بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 
 

 919/9/5/2017الموضوع رقم 

لوجيا لفارماكو المدرس بقسم االموافقة على تجديد إعاة  د/ محمد فاةوق أحمد سيد أحمد ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سادسمدة عام لبالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 920/9/5/2017الموضوع رقم 

 الكليةباكولوجيا المدرس بقسم الفارمالموافقة على تجديد إعاة  د/ وائل محمد يوس  محمد ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 1/7/2017بدون مرتب للعمل بدولة ماليزيا اعتبارا من  ثالثلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 921/9/5/2017الموضوع رقم 

ولوجيا سم الهستالمدرس بقالموافقة على تجديد إعاة  د/ أسامة على جمال الديص المليجي ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 5/5/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثامنة عام لمدبالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 922/9/5/2017الموضوع رقم 

ا لفسيولوجياعد بقسم األستاذ المساالموافقة على تجديد إعاة  د/ محمد عبد المحسص عبد هللا ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  ثالثلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 923/9/5/2017الموضوع رقم 

م بقستفرغ األستاذ المالموافقة على تجديد إعاة  أ.د/ عادل حسيص عبد المعطي عمة ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سادسلمدة عام الفارماكولوجيا الكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 924/9/5/2017الموضوع رقم 
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امة الصحة الع المساعد بقسماألستاذ الموافقة على تجديد إعاة  د/ فيصل مصطفي مصيلحي ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 12/6/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سابعلمدة عام وطب المجتمع بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 259/9/5/2017الموضوع رقم 

ب الشـرعي بقسـم الطـ المـدرسة د/ ح اب كمال السا اعي تحويل األجاز  الخاصالموافقة على بشأن  ـــ مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 ون مرتــــب للعمــــل بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية اعتبــــارا مــــندلمــــدة عــــام أول بــــ إعــــارة إلــــيوالســـموم اإلكلينيكيــــة مــــن مرافــــق للزوجــــة 

6/6/2017 . 
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 269/9/5/2017الموضوع رقم 

بـدون  إعـارة األسـتاذ بقسـم الباطنـة العامـةمانح أ.د/ طااةق المهادي عباده قاوة  الموافقة على بشأن  ــ تدةيسمذكة  شئوص هيئة ال
 مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيامه بها .

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 279/9/5/2017الموضوع رقم 

صاب بالكلية األستاذ بقسم جراحة المخ واألعفي انتداب أ.د/ عصام الديص جابة صالح النظة ـ بشأن ـ مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 للمشاركة في أعمال قسم المخ واألعصاب بمستشفي جامعة كفر الشيخ انتداب جزئي االثنين والخميس من كل أسبو  .وذلك 
  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة   ميةالرسفي غير أوقات العمل  أسبوعيا على االنتداب يوم واحد الموافقـة
 928/9/5/2017 الموضوع رقم

تاب أجااز  خاصاة بادوص مة  4/5/2017حتاى  8/4/2017موافقة على احتساب الفتاة  ماص البشأن  ــ مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية نظرا لظروفها الصحية للدكتوة / مني أحمد أحمد الشافعي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 929/9/5/2017الموضوع رقم 

وقـائم  جراحـة القلـب والصـدربقسـم المسـاعد األسـتاذ  عماةو محماد عالماةد/ مانح  ى النظة فبشأن  ــ مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 اعتبارا من تاريخ قيامه بها . وديةبالمملكة العربية السعإعارة بدون مرتب للعمل  بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 

  : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
 930/9/5/2017الموضوع رقم 

 باةاهيم شاحاتهإ /الخاصـة دمد المهمة العلمية الشخصاية الموافقة على  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
وجيـا بكليـة لفارماكولاوعضو المهمة العلميـة البحثيـة الشخصـية بقسـم بالكلية  الكيمياء الحيوية بقسم  األستاذ المساعدعلى المدبوح 

على نفقته الشخصية وبمرتب يصر   12/7/2017الطب جامعة إلينوس شيكاغو بأمريكا وذلك لمدة عام ثان بالخارج اعتبارا من 
 .بالداخل 
  :ـرارـالقــ

 موافقـة  ... ويرفع للجامعة ال
 931/9/5/2017الموضوع رقم 

 كل مص : الموافقة على سفة   ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
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 رالمــدرس بقســم عــالج األورام والطــب النــووي بالكليــة إلــى برشــلونة بأســبانيا لحضــور مــؤتمد/ الشاايماء محمااود الحنفااي *
علااى نفقتهااا الخاصااة  2017يوليــو  1يونيــو حتــى  28( فــي الفتــرة مــن 2017لــرورام )أورام الجهــاز الهضــمي الجمعيــة األوروبيــة 

 دوص أص تتحمل الجامعة أي نفقات حيث يوجد لسيادتها دعو  لحضوة المؤتمة .
 الرئيســيوالمشــر  بالكليــة إلــى زيــورس بسويســرا األســتاذ ورئــيس قســم جراحــة المــخ واألعصــاب أ.د/ عااادل محمااود حنفااي * 

يسـرا المدرس المسـاعد بالقسـم وعضـو بعثـة اإلشـرا  المشـترك بسو  محمد نبيل حنفي محمودلمتابعة الطبيب/  على رسالة الدكتوراه
 على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشرا  المشترك . 2017وذلك خالل شهر أكتوبر 

بالواليـات المتحـدة األمريكيـة  األورام والطـب النـووي إلـى واشـنطناألستاذ المساعد بقسم عـالج  د/ سوزاص أحمد الحسنيص* 
أغســطس  11حتــى   7لحضـور ورشــة العمــل الــذي ينظمهــا معهــد األورام القــومي بــوزارة الصـحة األمريكيــة بواشــنطن فــي الفتــرة مــن 

 . على نفقتها الخاصة حيث يوجد لسيادتها دعو  لحضوة الوةشة 2017
 المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية إلى سياتل ـ والية واشنطن ـ بالواليات  ط/ محمد كمال مصطفي مسةجة* 

 2017يوليــو  15حتــى  12المتحــدة األمريكيــة لحضــور المــؤتمر الســنوي للجمعيــة األمريكيــة لجراحــة القــدم والكاحــل فــي الفتــرة مــن 
 على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادته  حث مقبول  المؤتمة .

  :رـراـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 932/9/5/2017الموضوع رقم 

الطاب ج األوةام و الموافقة على عقد المؤتمة العلمي السنوي لقسام عاال  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 . 2017مايو  19حتى  17النووي  الكلية في الفتة  مص 

  :ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة الموافقـة  ... و 
 933/9/5/2017الموضوع رقم 

 محماد /بالطبيـب الموافقة على إنهاء  عثاة اةشاةاف المشاتةك الخاصاة  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
عثـات بمشـترك مـن المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة وعالج األلم بالكلية وعضو بعثة اإلشـرا  الفتحي عبد الشافي 

ومنحـــه أجـــازة دراســـية لمـــدة عـــام اعتبـــارا مـــن  بـــإنجلترا 2012/2017مـــن الخطـــة الخمســـية الســـابعة  2012/2013الســـنة األولـــي 
 أبحاثة على نفقته الخاصة . الستكمال 9/6/2018( وحتى )اليوم التالي إلنتهاء بعثة اإلشرا  المشترك 10/6/2017

  :ـرارـالقــ

 ع للجامعة الموافقـة  ... ويرف
 934/9/5/2017الموضوع رقم 

الساتاة اماد عبدمحماد حد/  قباول االعتاذاة المقادم ماص الموافقاة علاى   ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
لجراحــي المــدرس بقســم الجراحــة العامــة بالكليــة وذلــك عــن عــدم الســفر إلــي جالســكو بالمملكــة المتحــدة لحضــور المــؤتمر االمليجااي 

 علــى نفقــة الجامعــة وذلــك 2017مــايو  5حتــى  3الــدولي لجمعيــة جراحــة بريطانيــا العظمــي وأيرلنــدا والمقــرر عقــدة فــي الفتــرة  مــن 
 لتعذر الحصول على تأشيرة السفر .

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 935/9/5/2017الموضوع رقم 

األسـتاذ صايةفي أ.د/ فاطماة أحماد السافة  الموافقاة علاى تعاديل موعاد  ــ بشـأنا وال حاوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العلي
 كتوةاه لمتا عاةوالمشةف الةئيساي علاى ةساالة الاد إنجلتةاا جامعة كوليدج بلندص إلـى المتفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية 

 2017 أكتـوبروذلـك خـالل شـهر  ضـو بعثـة اإلشـرا  المشـترك المدرس المساعد بالقسـم وع محمد إبةاهيم محمد أبو زيدالطبيب/ 
 .لعالي وذلك لتأخر رد اإلدارة العامة لالستطال  والمعلومات على نفقة وزارة التعليم ا 2017بدال من شهر مارس 

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 936/9/5/2017الموضوع رقم 
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اذ األسـتسالطاص  تاامة علاىإحاطة المجلس علما  التقةية المقدم مص د/  ـ بشأنلعليا وال حوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات ا
ن المساعد بقسم الجراحة العامة وذلك عن سفر سيادته إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا في مهمة علمية بحثية شخصـية فـي الفتـرة مـ

الجامعــة أي نفقــات بالخــارج وقــد قــام بعمــل ســيمينار علــى نفقتــه الشخصــية وبــدون تحمــل  2017إبريــل  2حتــى  2016مــايو  13
 . 2017إبريل  4بالقسم بتاريخ 

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 

 937/9/5/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على سفة كل مص :  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 األستاذ بقسم الباطنة العامة    شعيباااا  أ.د/ صبةي عبد هللا        
 بقسم الباطنة العامة المدرس  اااا   د/ عالء عفت عبد الحميد         

تـى ح 8إلي برلين بألمانيـا لحضـور المـؤتمر السـنوي للجمعيـة العالميـة ألمـراض تخثـر الـدم والتجلطـات المقـرر عقـده فـي الفتـرة مـن 
 جد لكل منهم دعوة لحضور المؤتمر .علي نفقتهم الخاصة حيث يو  2017يوليو  13

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 938/9/5/2017الموضوع رقم 

الباطنة  سمبق لمدرساالموافقة على سفة د/ محمد أحمد عبد الحافظ   ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 8من  الفترة السنوي للجمعية العالمية ألمراض تخثر الدم والتجلطات المقرر عقده في العامة إلي برلين بألمانيا لحضور المؤتمر

 علي نفقه الجامعة حيث يوجد بحث مقبول بالمؤتمر . 2017يوليو  13حتى 
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 

  سابعا:  موضوعات البحوث العلمية : 
 399/9/5/2017الموضوع رقم 

ةيس وهام علاى الموافقة على تساجيل أ حااث للسااد  أعضااء هيئاة التاد ـ بشأند/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث مذكة  أ.
  النحو التالي : 

 عدد األ حاث الدةجة القسم االسااااام م
 3 مدرس طب األطفال دينا عبد الرازق ميداند/  1
 2 مدرس  الكيمياء الحيوية نسرين جمال الدين الهلباوي د/  2
 4 مدرس طب األسرة أمل أحمد عبد المقصود سالمةد/ 3
 9 مدرس جراحة العظام د/ عمرو عبد المرضي على قنديل 4
 5 مدرس الميكروبيولوجيا الطبية  د/ أحمد عطية عطية على سالمة 5

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 940/9/5/2017الموضوع رقم 

 ستاذ بقسم األتةشيح أ.د/ أسماء جابة عبده محمد  الموافقة على ـ بشأنلكلية للدةاسات العليا وال حوث مذكة  أ.د/ وكيل ا
 لمكافأة النشر العلمي .بالكلية الباثولوجيا 

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 941/9/5/2017الموضوع رقم 
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 سـتاذ المسـاعداألإشةاف د/ محماد ماةزوق عباد المقصاود  الموافقة على بشأنـ مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
  الطالـب بجامعـة زويـل تحـت إشـرا إسالم محمد عزت حجااجبقسم جراحة المسالك البولية بالكلية على المشرو  البحثي للطالب/ 

 . األستاذ بجامعة زويل  تامة سالمأ.د/ 
  :ـرارـالقــ

  الموافقـة  ... ويرفع للجامعة
 

 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :
 942/9/5/2017الموضوع رقم 

ضاو الجود  مص ع االقتةاح المقدم مص سيادته بإصداة قةاة بخصم حافز ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
اةيخ تاخالل خمسة عشة  يوما مص هيئة التدةيس المتقاعس عص تصحيح األوةاق المكل  بتصحيحها في الفتة  المحدد   وهي 

 انتهاء كل ماد  .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. شهور 6% لمدة 200 الـ الموافقـة على خصم
 943/9/5/2017الموضوع رقم 

 . 2017/2018النظة في زياد  دعم ال حوث للعام الجامعي  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 ( .2012ة750ااا الدكتوةاه    1012ة750 اااا الماجستية 762ة750ث عص العام السابق )الدبلوم دعم ال حو 

  :ـرارـالقــ

ــ  1215ر30الماجستير  ـــ 915ر30ليصبح دعم البحوث عن العام الحالي )الدبلوم  %20على زيادة دعم البحوث على  الموافقـة ـ
 ... ويرفع للجامعة  ( 2415ر30الدكتوراه 

 944/9/5/2017وضوع رقم الم

يال ليصا ح النظاة فاي تعاديل المسامي لتخصاص الطاب الطبيعاي والتأه ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاساات العلياا وال حاوث 
 .20/9/2016بتاةيخ ( 4742الطب الطبيعي والةوماتيزم والتأهيل بناء على القةاة الوزاةي ةقم )

  :ـرارـالقــ

 امعة الموافقـة  ... ويرفع للج
 945/9/5/2017الموضوع رقم 

د السااتمةاة النظاة فاي الطلاب المقادم الطبيااب/ علاى محماد أحماد أحما ــ بشـأنماذكة  أ.د/ وكيال الكلياة للدةاساات العلياا وال حااوث 
طلـب بوتقـدم  2016واجتـاز الجـزء األول دور أكتـوبر  2013) علما بأن الطبيب تم تسجيله بدورة أكتـوبر التسجيل  قسم التخدية 

 على استمةاة تسجيل الطبيب . 30/4/2017وةد مص قسم التخدية موافق بتاةيخ  تحويل بجامعة األزهر بأسيوط من قبل(
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 946/9/5/2017الموضوع رقم 

عملاي لمااد  امتحااص الشافوي والالنظاة فاي طلاب االعتاذاة عاص دخاول  ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاساات العلياا وال حاوث 
بـدورة  ) علمـا بـأن الطبيـب تقـدم بطلـب االعتـذار األول عـن مـادة الشـفوي والعملـي نسـاءالديص توفيق عاامة  ءالنساء للطبيب/ بها

 . لظرو  مرضية وتقدم بطلب االعتذار الثاني لمادة الشفوي والعملي نساء وذلك لظرو  خاصة ( 2015أكتوبر 
  القــــرار:

 افقـة  ... ويرفع للجامعة المو 
 947/9/5/2017الموضوع رقم 

ياد ي لمااد  التولالنظاة فاي طلاب االعتاذاة عاص دخاول امتحااص الشافوي واةكلينيكا ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العلياا وال حاوث 
 ب االعتـــذار األول عـــن مـــادة الشـــفوي علمـــا بـــأن الطبيبـــة تقـــدمت بطلـــومااااد  الشااافوي مقاااةة اختيااااةي للطبي اااة/ صااا اح إباااةاهيم مصاااطفي )

دة وذلــك لظــرو  خاصــة  وتلــتمس الموافقــة علــى قبــول االعتــذار الثــاني لمــا 2016واإلكلينيكــي توليــد والشــفوي ومقــرر اختيــاري بــدور أكتــوبر 
 الشفوي واإلكلينيكي توليد والشفوي ومقرر اختياري وذلك لظرو  خاصة ( .

  القــــرار:

 جامعة الموافقـة  ... ويرفع لل
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 849/9/5/2017الموضوع رقم 

 يةي محمد خمحمد  /المقدم من الطبيبقبول االعتذاة  الموافقة على ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 وذلــك لظــرو  2017عــن دخــول امتحــان الجــزء الثــاني فــي مــادة الجراحــة )شــفوي والعملــي( المتحــان الــدكتوراه دور ابريــل النفااةي 
 خاصة .

  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 499/9/5/2017الموضوع رقم 

وزي عبااد فاامحمااد  /المقـدم مــن الطبيــبقبااول االعتااذاة  الموافقااة علااى ـــ بشــأنمااذكة  أ.د/ وكياال الكليااة للدةاسااات العليااا وال حااوث 
 ذلك لظرو  خاصة .و  2017عن دخول امتحان الجزء الثاني المتحان الدبلوم دور ابريل الواحد 
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 950/9/5/2017الموضوع رقم 

تخصصـات ساتية دبلاوم وماج( 68لعـدد )الموافقة على مد فتة  الدةاسة  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم مد  عام آخةللهم  مد فتة  الدةاسةالموافقة على 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ا ط / مي محمد عالء الديص الخطيب1
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    ا ط / إيماص محمد سعيد عبد السالم2
 ماجستير طب األسرة    ا ط / دينا المغازي أبو صالح3
 ستير جراحة العظامماج    ا ط / محمد نبيل على الشةي 4
 ماجستير جراحة العظام    ا ط / خالد السيد أحمد أحمد5
 ماجستير جراحة العظام    أحمد محمود فتوح السيدا ط / 6
 ماجستير جراحة العظام    ا ط / محمد ممدوح عفيفي محفوظ7
 ماجستير جراحة العظام    ا ط / محمد عصفوة أحمد إبةاهيم8
 ماجستير طب وجراحة العين      ا ط / ةامي نبيل أحمد9

 العينجراحة طب و ماجستير    ا ط / أحمد يحي عبد المنعم عبد هللا10
 ماجستير طب وجراحة العين   ا ط / محمد عبد هللا السيد عبد هللا11
 ماجستير طب األطفال   ا ط / أسماء على عبد الةازق عماة12
 فالماجستير طب األط   ا ط / سعيد ص حي سعيد إسماعيل13
 ماجستير طب األطفال   غاد  محمد عبد العاطيا ط / 14
 ماجستير طب األطفال   ا ط / أسامة طاةق عبد الفتاح 15
 ماجستير طب األطفال    ا ط / سالي على إبةاهيم16
 ماجستير طب األطفال    ا ط / مةو  جابة سعيد فتيح17
 الماجستير طب األطف   ا ط / وفاء شوقي عبد الفتاح الس ع18
 ماجستير طب األطفال   ا ط / وفاء محمد أميص شع اص19
 ماجستير طب األطفال   ا ط / أحمد محمد الدسوقي محمد20
 ماجستير طب األطفال    ا ط / هند جابة طلحة21
 ماجستير طب األطفال   ا ط / والء صالح أحمد غالب22
 ة ماجستير جراحة المسالك البولي   ا ط / محمد شع اص محمد على23
 ماجستير جراحة المسالك البولية    ا ط / عماد عبد الهادي توفيق24
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 ماجستير جراحة المسالك البولية    ا ط / أمية يسةي حنا ميخائيل25
 ماجستير جراحة المسالك البولية    ا ط / مصطفي محمد حسص إبةاهيم26
 لية ماجستير جراحة المسالك البو    ا ط / عبد الةحيم جمعه عبد اللطي 27
 ماجستير جراحة المسالك البولية    ا ط / محمد جمال محمد المةاكبي28
 ماجستير جراحة المسالك البولية    ا ط / حسيص حماد  حسيص كيواص29
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ا ط / نوةا جود  عبد العظيم نصاة30
 نساءماجستير التوليد وأمراض ال   ا ط / أمية  يوس  السيد محمد31
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ا ط / لبني محمد عبد الحكم سالم32
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    ا ط / أحمد مصطفي النجاة33
 ماجستير أمراض العامة الباطنة    ا ط / محمد السيد محمد عماة 34
 ماجستير أمراض العامة الباطنة     ا ط / شيماء سمية السمساة35
 ماجستير أمراض العامة الباطنة     اهة السيد معداوي ةاضي/  ا ط36
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ا ط / سمة مصطفي العيسوي التةاس37
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ا ط / مةام مشهوة عبد العظيم جاد هللا38
 لدية والتناسليةماجستير األمراض الج   ا ط / إيماص جمال دسوقي الجندي39
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   ا ط / أحمد أبو الفضل أحمد القاضي 40
 ماجستير طب الحاالت الحرجة     ا ط / عبد الةحمص على أبو شادي41
 ماجستير طب الحاالت الحرجة      ا ط / محمد زكةيا خليل42
 ت الحرجة  ماجستير طب الحاال   ا ط / مصطفي فتحي السعيد عطا43
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   ا ط / محمد وهداص محمد شلبي44
 ماجستير جراحة العظام   ا ط / أحمد سامي عبد الةحمص زهةاص45
 )عامين( ماجستير الجراحة العامة      ا ط / محمد عبد هللا عبد المحسص 46
 ة   ماجستير الجراحة العام   أحمد محمد عبد الستاةا ط / 47
    طب الطوارئ ماجستير      محمد فوزي طنطاوي ا ط / 48
 ماجستير الجراحة العامة      ا ط / ياسة إبةاهيم محجوب أحمد 49
 ماجستير الجراحة العامة      ا ط / إبةاهيم السيد إبةاهيم سالم 50
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها       ا ط / دعاء محمد جالل خالف 51
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   عبد الةاضي عبد القادة محمد  ا ط /52
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   ا ط / سامح عبد المعبود عبد الحميد53
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   ا ط / أيمص منية محمد السيد 54
 التشخيصية األشعة ماجستير      ا ط / هانم ع اس متولي 55
 األنف واألذن والحنجرة ماجستير     مةفت محمد عبد الجيد خليلا ط / 56
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   ا ط / نظية  إبةاهيم حسب هللا 57
 دبلوم السمعيات   ا ط / شيماء حسيص حسيص الفقي 58
 ة دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموي   ا ط / محمد صالح هاشم نغاميش 59
 دبلوم الجراحة العامة    أحمد محمد فةيد عبد الحليما ط / 60
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   ا ط / ناهد محمد حامد مصطفي61
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  ا ط / أيمص محمود عبد الةحمص العناني62
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 ليةدبلوم األمراض الجلدية والتناس    ا ط / مةيم على حامد على 63
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   ا ط / ه ه عاصم السيد بهنسي64
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية    سمة محمد حلمي ةاشدا ط / 65
 دبلوم طب األطفال   ا ط / شيماء عبد الحليم إبةاهيم66
 األمراض العصبية والطب النفسيدبلوم    أحمد خليفة ا ط / ص حي شوقي67
 دبلوم جراحة العظام  محمد فوزي عبد الغني أبو خاطة ا ط /68
 519/9/5/2017الموضوع رقم  

اجسـتير ودكتـوراه ( درجـة دبلـوم وم20لعـدد )الموافقاة علاى إيقااف القياد  ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حاوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ
  ويرفع للجامعة 000:النحو التاليعلى  إيقاف القيد لهمالموافقة على 

  لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام    دبلوم طب األطفال          أسماء إبةاهيم عبد هللا  ا ط/1

  لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام  األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم     غاد  عبد المنص  عبد القادة ا ط/2

  لظرو  خاصة           1/10/6201 ينلمدة عام    الجراحة العامةدبلوم          ماةك موسي زكي موسي ا ط/3

  لظرو  خاصة         1/10/6201لمدة عام أمراض القلب واألوعية الدموية  دبلوم          جوةج جميل عماد أيوب ا ط/4

  لسفر للخارج                1/4/0172لمدة عام   طب الطوارئ ماجستير        إبةاهيم حسص عبد المقصود  ا ط/5

  لمرافقة الزوج للسفر للخارج  1/10/2016لمدة عام  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية         وفاء محمد صابة فتح هللا  ا ط/6

  لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      صفاء محمد عوضيص المتولي ا ط/7

  رعاية الطفلل     1/10/2016لمدة عام  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      ه ه عبد الوهاب عبد هللا ا ط/8

 لرعاية الطفل       1/4/2017لمدة عام    ماجستير سمعيات      هدي محمود عبد الحميد ا ط/9

  لظرو  خاصة       1/10/2016 لمدة عام        ماجستير طب األطفال       دينا سامي فاةس ا ط/10

 استكمال الرسالة        1/10/2013لمدة عامين      ماجستير طب األطفال    محمود عبد المحسص ا ط/11

  لظرو  خاصة       1/10/2015ماجستير التخدير والعناية المركزة       لمدة عام      الحسيص على محمد فاخة ا ط/12

 لمرافقة الزوج       1/4/2017لمدة عام  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      محمدأماني سمية السيد  ا ط/13

 لمرافقة الزوج       1/4/2017لمدة عام     دكتوراه طب األطفال     حسناء محمود عبد المعبود ا ط/14

 لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام   دكتوراه أمراض الباطنة العامة      أحمد محمد عبد الحميد ا ط/15

 لظرو  خاصة       1/10/2016لمدة عام        دكتوراه أمراض الباطنة العامة       طاةق محمد أحمد ا ط/16

 لظرو  خاصة       1/4/2017لمدة عام   دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية      أحمد سعد حسب النبي ا ط/17

 لمرافقة الزوج       1/4/2017لمدة عام     الطفيلياتدكتوراه       نانيس أحمد ةضا  ا ط/18

 للسفر للخارج       1/4/6201لمدة عام  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية      محمود حنفي ق اةي  ا ط/19

 رضيةملظرو         1/10/2016لمدة عام        دكتوراه جراحة المخ واألعصاب     السماني يحيي الطاهة محمد ا ط/20

 529/9/5/2017الموضوع رقم 

اجسـتير تخصصـات ( درجـة دبلـوم وم43لعـدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على

  لظرو  صحية     الباثولوجيا اإلكلينيكيةدبلوم     حسيص محمد أحمد إبةاهيم ا ط/1
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  أسماء عبد الوهاب الشناوي   ا ط/2

 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية ةشا مصطفي عبد الغني عبد ال اقي ا ط/3
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 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  يد الكيالنيإيماص توفيق عبد الحم ا ط/4

 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية     دينا ممدوح طلعت محمد ا ط/5

 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية     أحمد محمد عيسوي  ا ط/6

 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  عزيز سالمة  ةشا فتحي عبد ال ا ط/7

 لتعديل النيابة     دبلوم طب األطفال  هيثم أبو العال عبد الفتاح   ا ط/8

 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم طب وجراحة العين     أسماء محمود  سيوني  ا ط/9

 لتجاوز المدة القانونية  القلب واألوعية الدموية دبلوم أمراض     فاةس توماس فاةس ا ط/10

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  شةي  محجوب عبد القادة   ا ط/11

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود حكيم عبد الوهاب   ا ط/21

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية     مصطفي أحمد فؤاد على ا ط/31

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد يوس  محمد يوس    ا ط/41

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  عماد عبد الةازق الوةواةي   ا ط/51

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية     ى محمد محمد على عل ا ط/61

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد عادل موسي حجازي   ا ط/71

 لقانونيةلتجاوز المدة ا  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  السيد محمد حسص عبد الكةيم   ا ط/81

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية حسص محمد أحمد محمد إسماعيل ا ط/91

 لتجاوز المدة القانونية  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية أحمد حسيني محمود أبو عبدوص  ا ط/02

 لم تتقدم بسداد الرسوم الدراسية        ماجستير طب وجراحة العينةجاء محمد عبد النبي عبد النبي ا ط/21

 لم تتقدم بسداد الرسوم الدراسية        ماجستير طب وجراحة العين  فاطمة فوزي عبد هللا حميد  ا ط/22

 لم تتقدم بسداد الرسوم الدراسية        ماجستير طب وجراحة العين   محمد عاصم عبد الجواد ا ط/32

 لتجاوز المدة القانونية        ماجستير طب وجراحة العين  أحمد جمال فةاج الوهيدي ا ط/24

 الستنفاذ عدد مرات الرسوب       ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد نبيل فةغلي أحمد ا ط/25

 نقطا  الطالب ال         األطفالماجستير طب    هاني حمدي السخاوي  ا ط/26

  لتغيير التخصص       التخدير والعناية المركزة ستير ماج  أمينة محةوس عبده عزام ا ط/27
 لتعديل النيابة          الجراحة العامةماجستير   أحمد إسماعيل حسص سيد ا ط/28

 لتجاوز المدة القانونية        ماجستير التوليد وأمراض النساء   سماح سعيد عبد الحميد ا ط/29

 لتجاوز المدة القانونية        التوليد وأمراض النساءماجستير   نوةا منتصة عبد اللطي  ا ط/30

 لعدم دخول االمتحان        الباطنة العامةأمراض  دبلوم  أحمد محمد أحمد محمود ا ط/31
 دراسةمدة اللتجاوز            دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  ةاند  أميص مصطفى عبد العليم ا ط/32

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             ةاهيمبإ أحمد محمد السيد ا ط/33

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية              فتح هللا غازي محمد  ا ط/43

 دراسةلتجاوز مدة الدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             أحمد عبد السالم أبوهاشم ا ط/53

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             منجي السيد إسماعيل علي ا ط/63

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             ياسة محمد حسنيص السيد ا ط/73

 لتجاوز مدة الدراسةة الدموية           دبلوم أمراض القلب واألوعي  إبةاهيم السعيد إبةاهيم محمد ا ط/83

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية              هند يحيي زكةيا علي ا ط/93

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             أحمد صديق حسيص حسص ا ط/40

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             أحمد عبد العزيز محمد سليماص ا ط/41
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 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية             أحمد مبةوك أحمد بيومي ا ط/24

 لتجاوز مدة الدراسةدبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية              سمية سمية المصةي  ا ط/43

 539/9/5/2017ع رقم الموضو

 ي د الحمياد يساة أمياة  عبالطبيبـة/ لالموافقاة علاى تعاديل لجناة اةشاةاف  ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 األستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكلية .  بإضافة أ.د/ فادي محمد الجنديوذك ماجستير طب األطفال 

  : ـرارـالقــ
 يرفع للجامعة.. و . الموافقة

 549/9/5/2017الموضوع رقم 

هااني جاالل  /للطبيـبتسجيل ماجساتية طاب األطفاال الموافقة على نقل  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
  من طب جامعة القاهرة إلى قسم طب األطفال جامعة المنوفية . إبةاهيم خفاجي 

  :ـرارـالقــ

 للجامعة ويرفع 000 الموافقة 
 559/9/5/2017الموضوع رقم 

كتوةاه الاد مانح دةجاةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعياة  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 . محمد فؤاد محمود عجالص /بيبللط أمةاض ال اطنة العامةفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 956/9/5/2017ع رقم الموضو

كتوةاه الاد مانح دةجاةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعياة  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
  اهة محمد عبد الةؤوف . /بيبللط في جةاحة المسالك البولية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 957/9/5/0172الموضوع رقم 

كتوةاه الاد مانح دةجاةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعياة  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 ه ة فتحي السيد الدمياطي . /بيبةللط في الفسيولوجيا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 958/9/5/2017الموضوع رقم 

كتوةاه الاد مانح دةجاةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعياة  ـ بشأنلكلية للدةاسات العليا وال حوث مذكة  أ.د/ وكيل ا
 . محمد نبيل فوزي أحمد  /بيبللط في الجةاحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 959/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنال حوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا و 
 %.71ر43 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير إيماص محمد فتحي عبد النبي /بيبةللط في الجةاحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 960/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنة للدةاسات العليا وال حوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلي
 %.67ر83 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير وليد محمد الديساوي إسماعيل /بيبللط في الجةاحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 961/9/5/2017الموضوع رقم 
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اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث مذ
 %.65ر81 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ةشا محمود ةشاد النمةسي /بيبةللط في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 962/9/5/2017قم الموضوع ر

  منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.71ر86 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد على حسص ال ط /بيبللط الماجستية في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 معةالموافقة .. ويرفع للجا
 963/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.79ر44 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير داليا عبدالةءوف محمد على /بيبةللط في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 لموافقة .. ويرفع للجامعةا
 964/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.79ر35 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير إبةاهيم محمد إبةاهيم جوهة /بيبللط في طب وجةاحة العيص

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 965/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.70ر72 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أسماء عبد الجواد على ماضي /بيبةللط في طب وجةاحة العيص

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 696/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.84ر39 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير الحايس على عبد الحكم على /بيبللط في طب وجةاحة العيص

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 967/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.83ر66 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير محمود أحمد السيد حسص /ببيللط في طب وجةاحة العيص

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 968/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.82ر52 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير مةو  عبد الةسول عمة /بيبةللط ةيح واألجنةفي التش
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 969/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية لما منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.85ر62 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير ساة  مختاة السيد نصاة /بيبةللط في التوليد وأمةاض النساء
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 970/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو ية والجماعية الموافقة على اعتماد التقاةية الفةد ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.73ر05 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أماني محمد جالل خالف /بيبةللط في التوليد وأمةاض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 971/9/5/2017الموضوع رقم 

جستية الما منح دةجةو اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية الموافقة على  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.72ر49 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير عز  عبد الحميد محمد شع اص /بيبةللط في التوليد وأمةاض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 972/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنل حوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وا
 %.83ر06 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير محمد صبةي أحمد ةواش /بيبللط في التوليد وأمةاض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 973/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنية للدةاسات العليا وال حوث مذكة  أ.د/ وكيل الكل
 %.69ر66 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مي السيد عبد السالم العايدي /بيبةللط في التوليد وأمةاض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 974/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.67ر27 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد حسص عب الوهاب حسص /بيبللط في التخدية والعناية المةكز 

  :ـرارـالقــ

 للجامعةالموافقة .. ويرفع 
 975/9/5/2017الموضوع رقم 

  منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.74ر58 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير هاني الةفاعي يوس  الهنداوي  /بيبللط الماجستية في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 موافقة .. ويرفع للجامعةال
 976/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.73ر91 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد أحمد مةسي شحاته /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 977/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.67ر06 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير فاطمة عبد الةءوف عبد الصادق الشةقاوي  /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 978/9/5/2017الموضوع رقم 
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اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.79ر27 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير فود  دعاء سالمة أحمد /بيبةللط في األمةاض الصدةية والتدةص 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 979/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.75ر03 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير أحمد محمد غةيب حسيص /بيبللط دمويةأمةاض القلب واألوعية الفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 980/9/5/2017الموضوع رقم 

 اجستيةالم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.75ر58 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أشةف فؤاد عبد هللا /بيبللط في أمةاض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 981/9/5/2017الموضوع رقم 

ماجستية ال منح دةجةجماعية و الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية وال ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.75ر56 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير سماح ماهة إبةاهيم الحلواني /بيبةللط في طب األسة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 982/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو اةية الفةدية والجماعية الموافقة على اعتماد التق ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.62ر99 ونسبة مئوية مقبول عام بتقدير إبةاهيم أحمد إبةاهيم إسماعيل /بيبللط في طب األسة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 983/9/5/2017الموضوع رقم 

 سااءد وأماةاض النالتولياة علاى مانح دبلاوم الدةاساات العلياا فاي الموافقاــ بشـأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) عمةو على عبد المعطي /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 984/9/5/2017الموضوع رقم 

 احااة العاايصطااب وجة الموافقااة علااى ماانح دبلااوم الدةاسااات العليااا فااي ـــ بشــأن يااا وال حااوث مااذكة  أ.د/ وكياال الكليااة للدةاسااات العل
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أنطواص أمية فؤاد عبد المسيح /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 598/9/5/2017الموضوع رقم 

 ( رسالة 38لعدد )الموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة  ـ بشأنوكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث  /مذكة  أ.د
 تخصصات مختلفة . ماجستية ودكتوةاه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشة  اوذلك  عد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 ال اثولوجيادكتوةاه   ح أحمد جاد هللامةو  صالا ط/ 1

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ مني عبد الحليم قنديل
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 ـــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس بقسم الباثولوجيــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يام عبد السميع عيادـ أ.د/ ه
 ـا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 
 ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة     هالة عادل عجينةـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوةاه جةاحة التجميل والحةوق    أحمد فؤاد سليماص البةجيا ط/ 2

 اللجنة :
 منوفيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة ال    ـ أ.د/ طارق فؤاد كشك

 ة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامع    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة    ـ أ.د/ هاشم محمد عياد

 أمةاض القلب واألوعية الدمويةدكتوةاه   عاصم مدحت حسص محمودا ط/ 3
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ أحمد عبد العزيز عمار

 ــرةــــــــــــــــــــــــــــــالقاهــــــــــببمعهد القلب القومي  أمراض القلب واألوعية الدموية استشاري     ـ أ.د/ أحمد يحيي حجاب
 الجةاحة العامةدكتوةاه   مدحت أميص مصطفي دويداةا ط/ 4

 اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعامـــــــــــــجراحة الأستاذ بقسم     ـ أ.د/ مجدي أحمد لولح
 بالقوات المسلحة ـــــــــــــــــــــــب بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة    ـ أ.د/ يوسف عبد المسيح يوسف

 
 أمةاض القلب واألوعية الدموية ماجستية   محمد أسامة سعيد العالما ط/ 5

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ هالة محفوظ بدران

 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمراض القلب واألوعية الدمويةاذ بقسم أست   ـ أ.د/ مي عبد المنعم سالمة
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ نجالء فهيم أحمد

 ة الدمويةأمةاض القلب واألوعيماجستية    أسامة ةمضاص قنديلا ط/ 6
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ سعيد شلبي منتصر
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ أحمد محمد عمارة

 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهبمعهد القلب القومي  مراض القلب واألوعية الدمويةأ استشاري     أحمد كمال مجديـ أ.د/ 
 ال اطنة العامةأمةاض ماجستية    محمد مجاهد محمدا ط/ 7

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــأمراض أستاذ مساعد بقسم    د/ محمد عبد الرؤو  قرني  ـ 
 الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأمراض أستاذ مساعد بقسم   د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين  ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباطنة العامة بكلية الطب جامعةأمراض أستاذ بقسم    لؤى محمد مبروك األحولد/ أ.ـ 
 ال اطنة العامةأمةاض ماجستية  ةغد  سامي أحمد المليجيا ط/ 8

 اللجنة :
 لية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكأمراض أستاذ بقسم    ـ أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي 
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 الباطنة العامـــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأمراض أستاذ مساعد بقسم   ـ   د/ عالء الدين عبد السالم داوود
 ة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنأمراض أستاذ بقسم    ـ أ.د/ إبراهيم محمد البغدادي

 ـــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أمراض أستاذ بقسم     ممدوح أحمد جبرـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ال اطنة العامةأمةاض ماجستية    ه ه كمال عبد الخالقا ط/ 9
 اللجنة :
 ةـــالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــأمراض قسم ورئيس أستاذ    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 
 الباطنة العامـــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأمراض أستاذ مساعد بقسم    حمود محمد عمارةمـ   د/ 
 ــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أمراض أستاذ بقسم    جمال فتحي النجارـ أ.د/ 

 ال اطنة العامةأمةاض ماجستية   صفوت عبد الحليم محمودا ط/ 10
 اللجنة :

 الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةأمراض أستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ سناء سيد حافظ جزارين
 الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأمراض أستاذ بقسم    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 ــــــــاية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطنة العامـــة بكلأمراض أستاذ مساعد بقسم    عمرو محمد جواليـ   د/ 
 طب األطفالماجستية   محمود عبد المحسص عبد الفتاحا ط/ 11

 اللجنة :
 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ    ـ   د/ غادة محمد المشد
 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ   يـ   د/ داليا منير الالهون

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أحمد عبد الباسط أبو العزد/ أ. ـ
 

 ماجستية طب األطفال  مشية  محمد نجيب عبد الواحدا ط/ 12
 اللجنة :

 ــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةأستاذ متفرغ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان
 ب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم ط    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ    ـ   د/ غادة محمد المشد
 ــــــــــةجامعة المنوفيــــــ بمعهد الكبد القوميـال ــــــــــــــــــــــــــبقسم طب األطفــ مساعدأستاذ    أليف عبد الحكيم عالمد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية طب األطفال  هند جابة طلحه مصطفيا ط/ 13

 اللجنة :
 ب جامعة المنوفيــــــــــــــــةأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الط    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ    ـ   د/ غادة محمد المشد

 ــــــــــــــــــال بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــ   ـ   د/ أليف عبد الحكيم عالم
 ماجستية طب األطفال  وفاء شوقي عبد الفتاح الس عا ط/ 14

 اللجنة :
 ــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ   ـ   د/ داليا منير الالهوني
 ـــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةــقسم طـــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــيس ورئأستاذ    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة  بكلية الطبأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال     هبه سعيد المهديد/ أ. ـ
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 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية طب األطفال   وفاء محمد أميص شع اصا ط/ 15

 اللجنة :
 ـــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم طـــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ   ـ   د/ داليا منير الالهوني
 فيــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنو أستاذ بقسم طـ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــ   حامد محمد الشرقاوي ـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية   إيماص جمال دسوقي الجنديا ط/ 16
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة تناسليةاألمراض الجلدية والأستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ ماجدة مصطفي حجاج
 بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
 بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة والتناسليةاألمراض الجلديأستاذ بقسم    ـ أ.د/ أحمد عبد الوهاب صالح

 األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية   شيماء كامل سعد المكاوي ا ط/ 17
 اللجنة :

 جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة بكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ متفرغ بقسم     ـ أ.د/ محمد أحمد باشا
 بكلية الطـــب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بمتفرغ قسم    ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــطنطبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    سامية عثمان نصارـ أ.د/ 
 
 

 األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية   آيات عبد العظيم عبد المعزا ط/ 18
 اللجنة :
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 

 بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر
 ـــــــــــــــــــــــــاــــــبكلية الطب جامعة بنهـــ األمراض الجلدية والتناسليةبقسم مساعد أستاذ    أسماء محمد الرفاعيد/   ـ 

 ماجستية الجةاحة العامة كةيم محمد صالح الديص الخطيبا ط/ 19
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــةــــأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد فرج أحمد القاصد
 أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري 

 ــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهـــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عاطف عبد الغنيـ أ.د/ 
 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ عالج األورام والطب النووي بقسم مساعد أستاذ    سوزان أحمد الحسنيند/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية الجةاحة العامة   أحمد شكةي مةسي عطاط/  ا20

 اللجنة :
 ـــــــةأستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــ   ـ أ.د/ سعيد إبراهيم المالح
 ـــــــــــــــــــةم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــأستاذ بقس   ـ أ.د/ أحمد حسني إبراهيم

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة األوعية الدموية باألكاديمية الطبية العسكريأستاذ    ـ أ.د/ محمد أيمن محمد فخري 
 ماجستية الجةاحة العامة  محمد كمال محمد دسوقيا ط/ 21



   14/5/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

25 

 
 

 اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ طارق فؤاد عبدالحميد كشك
 ــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيــــــــــــــــ    ـ أ.د/ فؤاد محمد غريب

 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة    ـ أ.د/ مجدي أحمد عبد المقتدر
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 العامة ماجستية الجةاحة   أحمد إبةاهيم خليفةا ط/ 22
 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة الأستاذ متفرغ بقسم    محمد ليثي علم الدينـ أ.د/ 

 العامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ محمد صبري عمار
 ـــةمنوفيــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة ال   ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني

 ــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــبنهأستاذ بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة    ـ أ.د/ عاطف عبد الغني سالم
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستية الجةاحة العامة  شحات مازص  أحمد جاللا ط/ 23
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد فرج أحمد القاصد
 اذ مساعد بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــةأست   ـ   د/ محمد صبري عمار

 ــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 ــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة باألكاديمية الطبية العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ سليمان محمد سليمان

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية األشعة التشخيصية   ةيهام محمود الشيخا ط/ 24

 اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 

 ـــــــــــةأستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بسمة عبد المنعم دسوقي /ـ أ.د
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطة بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم األشعة التشخيصيبأستاذ   ـ أ.د/ محمد أحمد يوسف إسماعيل

 ماجستية األشعة التشخيصية  محمود أحمد محمد أبو هنديا ط/ 25
 اللجنة :
 وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة بكلية الطب جامعة المنـــــــــــــــــــــــــــــقسم األشعة التشخيصيبأستاذ    زينب عبد العزيز علىـ أ.د/ 

 ـــــــــــةأستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي
 ــــــــــــــــاأستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   درانيا عصام الدين محمـ أ.د/ 

 األن  واألذص والحنجة ماجستية جةاحة   مةفت محمد عبد الجيد خليلا ط/ 26
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األنف واألذن والحنجرةأستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ محمد قمر محمد الشرنوبي
 ــــــــةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ األنف واألذن والحنجرةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األنف واألذن والحنجرةأستاذ متفرغ بقسم   ـ أ.د/ عبد اللطيف إبراهيم الرشيدي
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العسكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــديميباألكا األنف واألذن والحنجرةأستاذ بقسم    بةــــــــــــــــــــــــــــد خشـــــــــــــــــــ أ.د/ أحم

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية التخدية والعناية المةكز   الحسيص على محمد فاخةا ط/ 27
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 اللجنة :
 تاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأس   ـ د/ أسامة عبد هللا الشرقاوي 
 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ د/ عز الدين صالح محمد

 ساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة قناة السويـــــــــــــسأستاذ م    ـ د/ عمرو محمد حلمي
 ماجستية طب الصناعات  أسماء فتحي السيد زغلولا ط/ 28

 اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة   ـ أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول

 أستاذ بقسم الصحــــــــــــــــــــــــــــة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة   ود السيد أبو سالمـ أ.د/ محم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الطب المهني والبيئيأستاذ    ـ أ.د/ محمد محمود البتانوني

 ةــبقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة المنوفيــــ مساعدأستاذ    هويدا محمد أنور الشاذليد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ص ماجستية األمةاض الصدةية والتدة   ةحاب عبد الفتاح سعدا ط/ 29 
 اللجنة :

 أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة   ـ د/ رباب عبد الرازق الوحش
 أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ د/ محمد حسين كامل

 أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة   سامي سيد أحمد الدحدوحـ د/ 
 ماجستية األمةاض الصدةية والتدةص   إيماص محمد سعيد عبد السالما ط/ 30

 اللجنة :
 ب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــطأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية ال    ـ أ.د/ نوران يحيي عزب

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة   هدي مختار عبد القادر بحرد/ أ.ـ 
 ستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةأ   د/ رباب عبد الرازق الوحش  ـ 

 ماجستية طب المناطق الحاة  وصحتها  دعاء محمد جالل خالفا ط/ 31
 اللجنة :

 ــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــ   ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح
 ــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم األمراض المتوطنــــــــــــة بكلية الطـــ   ـ أ.د/ عاطف أبو السعود على
 ازيـــــــــــــــــــقأستاذ بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعة الزق   ـ أ.د/ نهلة السيد امام الجمال

 ماجستية طب األسة    محمد عبد الفتاح محمدا ط/ 32
 اللجنة :

 أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري 
 معــة المنوفيــــةأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بكلية الطــــب جا   ـ   د/ هالة محمد المصيلحي

 ــــــــــــــــةأستاذ متفرغ بقسم طب األسرة بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــ   ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 ــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطــــ   ـ أ.د/ إبراهيم على فهمي كباش

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية طب وجةاحة العيص  أحمد يحيي عبد المنعم عبد هللاا ط/ 33

 اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيــــــــن بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ هدي محمد السبكي

 ةــقسم طب وجراحة العيــــــــن بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــب مساعدأستاذ     أحمد خيري ـ   د/ هاني 
 عين شمـــسقسم طب وجراحة العيــــــــن بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة ب مساعدأستاذ     عبد الرحمن جابرد/  ـ  
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 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   أحمد مصطفي النجاةا ط/ 34
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــد بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــةأستاذ ورئيس قسم النساء والتوليــــــــــ   ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانة
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ   ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي

 طنطـــــــــــــــــــــــــــاأستاذ مساعد بقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــد بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة    د/ هشام محمد السعيد برج  ـ 
 ةـــــــــد بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــقسم النساء والتوليـــــــــــــــــــــب مساعدأستاذ    نبية إبراهيم الخوليد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ال اثولوجيا اةكلينيكيةدكتوةاه    مةو  محمد عمةا ط/ 35

 اللجنة :
 طــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــةبكلية ال الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ روحية حسن العدل

 بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ    السعيد ـ أ.د/ جيهان كمال
 بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ب متفرغأستاذ    ليلي محمود منتصرـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــــــــة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     أمل سعيد البنداري ـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمةاض الجلدية والتناسليةدكتوةاه   مي محمد عبد المنعم شعيبا ط/ 36

 اللجنة :
 المنوفيــــةبكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ متفرغ بقسم     ـ أ.د/ محمد أحمد باشا

 بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــة المنوفيـــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 ــــــــــــــةبكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام
 بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ السيد شعبان هويدي

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ة العامةماجستية أمةاض ال اطن  عبد الفتاح محمد حاد حلميا ط/ 37

 اللجنة :
 ــب جامعـــــــــــــة المنوفيــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب

 ـــــة المنوفيــــةنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــب جامعــــــــأستاذ بقسم الباط  حسن عبد الهادي أحمد عطيةـ أ.د/ 
 الزقازيقـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أيمن فتحي عبد الحليمـ أ.د/ 

 ماجستية أمةاض ال اطنة العامة   هاني شاكة على محمدا ط/ 38
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــــب جامعـــــــــــــة المنوفيــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 ــــةــب جامعـــــــــــــة المنوفيأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــ    ـ أ.د/ محمد أحمد شعبان

 ــب جامعـــــــــــــة الزقازيقأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطــــــ   ـ أ.د/ أيمن فتحي عبد الحليم
 698/9/5/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأنوال حااوث  مااذكة  أ.د/ وكياال الكليااة للدةاسااات العليااا  طالبــةو ( طالــب 62) الموافقااة علااى تسااجيل موضااول الةسااالة لعاادد ـ
 تخصصات مختلفة .ماجستية ودكتوةاه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 مةالجةاحة العادكتوةاه    محمد صالح ع اس صالحا ط/1

 :موضول الةسالة 
 تقييم النتائج قصيرة األجل الستئصال سرطان المستقيم السفلي عن طريق ما بين عضلتي التحكم في الشرج
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 المشةفوص :
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد

 منوفيـــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة ال   عالء عبد العظيم السيسي /ـ أ.د
 ةــــــــــــــعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامامة جراحة العالبقسم   مساعدأستاذ     صبري الجمال حمدأد/   ـ 
 دكتوةاه أمةاض ال اطنة العامة   أمنية محمود أحمد زيداصا ط/2

 :موضول الةسالة 
 ي المـزمنأر( كعالمة لتصلب الشرايين في مرضي الفشل الكلـو  192بمصل الدم وتعدد الشكل الجيني )بون ـ كيو  1بارا أوكسنيز 

 بمستشفيات جامعة المنوفية ـ مصر 
 المشةفوص :

 ــــــــــةأستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد
 بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 ـــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ   ـ   د/ ياسين صالح ياسين
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ محمود محمد عمارة

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالكيمياء الحيويــــــــــــــــبقسم  مدرس  ـ   د/ نسرين جمال الدين الهلباوي 
 دكتوةاه أمةاض ال اطنة العامة  أمية  عبد الحميد شةف الديصا ط/3

 :موضول الةسالة 
 رضي الكلي المزمندراسة مستويات اسكلوريستين في مصل الدم ودورها في تكلس األوعية الدموية في م

 المشةفوص :
 ـــــةأستاذ ورئيس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــ   ـ   د/ ياسين صالح ياسين
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ محمود محمد عمارة

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــةبقسم  أستاذ مساعد   مد عبد الرحمن سنيلأحـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ خالد محمد أمين الزرقاني

 الفسيولوجيادكتوةاه   مةو  محمد عادل على محمد ا ط/4
 :موضول الةسالة 

دثــة تــأثير غلــق قنــوات الكالســيوم والعــالج بمضــاد األكســدة علــى التغيــرات فــي وظــائف القلــب واألوعيــة الدمويــة والكبــد والكلــي المح
 يت أحادي الصوديوم في الجرذان .بواسطة جلوتام
 المشةفوص :

 ـــــــــــــــةأستاذ ورئيس بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــ  ـ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيـــــــــــــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف حنا

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم     هالة سعيد الربعيـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفسيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ مساعد بقسم    سالي سعيد على دنياـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيمدرس بقسم   محمد عبد الغني مطاو شيماء ـ   د/ 

 دكتوةاه ال اثولوجيا اةكلينيكية مةيم عادل فؤاد عبد الملك ا ط/5
 :ةسالة موضول ال

 . دي أو كسي جوانوزين في مرضي الزهايمر 2-هيدروكسي  – 8دراسة طول التيلومير و 
 المشةفوص :

 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ روحية حسن العدل
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 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة   و العالـ   د/ داليا حسني أب
 ــةأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنيل
 أستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة   ـ   د/ عمرو سعيد على شلبي

 دكتوةاه األشعة التشخيصية   دينا متولي محمود بةسيم ا ط/6
 :موضول الةسالة 

 ر الرسغ واليددور الموجات الفوق صوتيه والتصوير بالرنين المغناطيسي في تقييم أوتا
 المشةفوص :

 أستاذ ورئيس قسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 
 ــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ وليد عبد الفتاح موسي

 الميكةوبيولوجيا الطبية  ماجستية   إلهام أيمص حسام الديص ا ط/7
 :موضول الةسالة 

 ادات الحيوية بتكوين البيوفيلم وأنماط المقاومة لمض هوباكتر وعالقتنتير في بكتريا اإل Fim Hدراسة عامل اإللتصاق 
 المشةفوص :

 ــــــةأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 كلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية ب  أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلدـ أ.د/ 

 ـةمدرس بقسم الميكروبيولوجيا الطبية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ أميرة حامد الخياط
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــةبقسم  مدرس   سالي محمد الحفناوي د/   ـ 
 
 
  أمةاض القلب واألوعية الدمويةماجستية    محمد فوزي بدية عةفة ا ط/8

 : موضول الةسالة
  العالقة بين ميكانيكا القلب ونسبة البيتيد المخي المدر للصوديوم في مرضي اعتالل القلب الضخامي

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ هالة محفوظ بدران

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد ب   ـ   د/ أشر  عبد الرءو  داود
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ نجالء فهيم أحمد 

  أمةاض القلب واألوعية الدمويةجستية ما  إسالم محمد عبد الغني الح شي ا ط/9
 :موضول الةسالة 
كــاحلي العضــدي فــي مرضــي الســكري الــنمط الثــاني الــذين يعــانون مــن قصــور بالشــريان التــاجي المحــولين لعمــل قيــاس المؤشــر ال

 قسطرة تشخيصية على القلب 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة الدمويةأمراض القلب واألوعية قسم ب متفرغأستاذ     أحمد أشر  رضاـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة ة الدمويةــــــــــــــــــــــــــــأمراض القلب واألوعيبقسم  مدرس   أحمد مختار القرشـ   د/ 

 ال اطنة العامة أمةاض ماجستية   ساة  عصام حسيص الق اني ا ط/10
 :موضول الةسالة 

 أو مبيتاسفير/ باريتابريفير/ ريتونافير لعالج عدوي التهاب الكبد الفيروسي )ج( في مرضي الكلي المزمن أمان وفاعلية
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ـــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ أحمد راغب توفيق
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة لعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة ا   ـ   د/ خالد محمد أمين الزرقاني

 ال اطنة العامة أمةاض ماجستية    مةو  حسيني طه هيكل ا ط/11
 :موضول الةسالة 

 المصابين بسرطان الكبد الناتج عن اإلصابة بفيروس سيفي المرضي  1-دراسة العامل التنظيمي إنتيرفيرون 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أشر  غريب ضلعـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس   أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا اإلكلينيكيـــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباثولوجي مدرس   محمد جمال الدين الهلباوي ـ   د/ 

 ال اطنة العامة أمةاض ماجستية    مصطفي محمود فةاج ا ط/12
 :موضول الةسالة 
 باسـتخدام مثبطـات وعالقتهبالبطن  استسقاءالجرثومي العفوي في مرضي التليف الكبدي الذين يعانون من  الصفاقحدوث التهاب 
 ون مضخة البروت
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطن   ـ   د/ أشر  غريب ضلع

 كلية الطب جامعة المنوفيـــــــــةب مدرس بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    محمد حمدي بدرـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـ   ـ   د/ بالل عبد المحسن منتصر

 
 ال اطنة العامة أمةاض ماجستية    مي مجدي سعد زيد ا ط/13
 :ضول الةسالة مو 

 وم في الدم وتصلب الشرايين في مريض االستصفاء الدموي المزمنيسيدراسة العالقة بين مستوي الماغن
 المشةفوص :

 ـــــــــــــــــةأستاذ ورئيس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ ياسين صالح ياسين

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــ مدرس   هبه السيد قاسم محمدد/   ـ 
 ال اطنة العامة أمةاض ماجستية   محمد غالي محمد الششتاوي  ا ط/14

 :موضول الةسالة 
يــة ي بوحــدة العنايــة المركــزة بمستشــفي المنوفالنتــائج قصــيرة األجــل لمرضــي القصــور الكلــوي الحــاد تحــت العــالج باالستصــفاء الــدمو 

 الجامعي ـ مصر 
 المشةفوص :

 بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةمتفرغ أستاذ    حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 ـــةتاذ مساعد بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــأس    أحمد محمد زهرانـ   د/ 
 كلية الطب جامعة المنوفيـــــــــةب ـةـــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ مساعد   محمود محمد عمارةـ   د/ 

 ال اطنة العامة أمةاض ماجستية   صا حة عبد المةضي على سي  ا ط/15
 :موضول الةسالة 

 الميوكينات : مملكة لإلستكشا 
 المشةفوص :
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 ــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطن   صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 ــــــــــــةة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطن مدرس   عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة مدرس بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   عماد محمد الشبينيـ   د/ 

  ال اثولوجيا اةكلينيكيةماجستية   دعاء محمد صالح الديص ا ط/16
 :موضول الةسالة 

 نقودية المقاومة للميثيسيلين المكتسبة في المستشفياتخيص عدوي البكتيريا العشتقييم الطرق المختلفة لت
 المشةفوص :

 وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المن ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم    عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيمدرس بقسم     ريم محسن الخوليـ   د/ 

 ماجستية طب وجةاحة العيص    دعاء أحمد محمد ا ط/17
 :سالة موضول الة 

 الدموية بالقرنية  األوعيةنتائج استخدام بيفا سيزرمان المرضعي في عالج 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــنـــبقسم طب وجراحة العيمساعد أستاذ    ـ د/ هشام محمد فؤاد المزار
 ةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ مدرس بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ـ د/ غادة زين العابدين رجب

 ماجستية طب وجةاحة العيص   مةيانا إبةاهيم نجيب سليماص ا ط/18
 :موضول الةسالة 

 ائي وعوامل األكسدة في تكون ظفره العين  دراسة العالقة بين عامل النمو البطاني الوع
 

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــنمساعد أستاذ    ـ د/ هشام محمد فؤاد المزار
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمدرس بقسم طب وجراحة العيــــــــــــ   ـ د/ سامح محمد الجوهري 
 ــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــ مدرس بقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ د/ نهي ربيع محمد بيومي

 ماجستية طب وجةاحة العيص    محمد عبد هللا السيد ا ط/19
 :موضول الةسالة 

 مقارنة خرائط إرتفاعات القرنية بين القرنية الطبيعية والقرنية ذات اإلشتباه بالمخروطية 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــنأستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــ    صابر حامد السيدد/ أ.ـ 
 ــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــ مدرس بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   محمد سامي عبد العزيزد/   ـ 

 ماجستية طب وجةاحة العيص   محمود توفيق عبد الةحمص ا ط/20
 :موضول الةسالة 

 تقييم نتائج زراعة الحلقات في القرنية المخروطية باالسترشاد بالخريطة المماسية مقارنة بالخريطة المحورية 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنأستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــ  ـ أ.د/ عبد الرحمن سرحان السباعي
 ــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــ مدرس بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    ـ   د/ عادل جالل زكي

 ماجستية الكيمياء الحيوية   بثينة محمود جود  عفيفي ا ط/21
 :موضول الةسالة 

 ( في مرضي الفصام3( و )2دراسة الحامض النووي الريبوزي الرسول لمستقبالت الدوبامين )
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 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــةالكيمياء الحيويـــــــــــــــــبقسم مساعد أستاذ    عزة محمد كامل عبد هللاـ د/ 
 ةــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض العصبية والنفسيةبقسم  أستاذ مساعد    عمرو سعيد شلبيـ د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــاء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الكيميـــــــــــــــــــــ   ـ د/ إيمان مسعود عبد الجيد
 ماجستية الكيمياء الحيوية   أسماء محمود شكةي البنا ا ط/22

 :موضول الةسالة 
 التعبير عن )دي جي سي اره( و )اتش ي وال سي( في سرطان الكبد

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة اء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الكيمي    غادة عزت حمودةد/ أ.ـ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ويــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الكيميــــــــــــــــــــــــــــاء الحي   ـ   د/ سالي محمد الحفناوي 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم عالج األورام والطــــــــــــب النووي    ـ   د/ الشيماء محمود الحنفي

  األمةاض الجلدية والتناسليةتية ماجس  عبد الستاةشيماء بدةاوي  ا ط/23
 :موضول الةسالة 

 فوسفات الناز  للهيدروجين في دم مرضي البهاق 6دراسة مستوي إنزيم جلوكوز 
 المشةفوص :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوي    ـ أ.د/ نجالء محمد غنايم

 
 

  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية    ةانيا السيد عشي ة ا ط/24
 :موضول الةسالة 

 فوسفات الناز  للهيدروجين في الدم مرضي الصدفية 6دراسة مستويات إنزيم جلوكوز 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــة    نجالء محمد غنايم ـ أ.د/

  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية   هناء محمد عبد العزيز الفقي ا ط/25
 :موضول الةسالة 

 ( عالية الحركة في الصدفية1دور مجموعة بوكس )
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــةياء الحيو ــــــــــــــــــــــــقسم الكيمب مدرس   سالي محمد الحفناوي د/   ـ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةمدرس بقسم     ـ   د/ وفاء أحمد شحاته
  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية  لتواب عبد المعطيصابةيص عبد ا ا ط/26

 :موضول الةسالة 
 ( شبيه األنسولين في الصلع الوراثي عند السيدات1مستقبل عامل النمو )دور 

 المشةفوص :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةمدرس بقسم    ـ   د/ حسام عبد الحميد ياسين
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ شيرين فتحي محمود
  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية    أحمد أمام طاحوص  ا ط/27

 :موضول الةسالة 
 الذاتي للخاليا في الصدفية التعبير المناعي الهستوكيميائي للبروتين السابع المرتبط بااللتهام

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     باشاأحمد  محمدـ أ.د/ 
 معة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جا األمراض الجلدية والتناسليةمدرس بقسم     وفاء أحمد شحاتهـ   د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ    رحاب منير سمكةد/ أ. ـ
  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية    ساة  متولي أبو السعود ا ط/28

 :موضول الةسالة 
 االفانافيل كعالج لمشكلة ضعف االنتصاب لدي الرجال المصابين بمرض السكري  تقييم تأثير عقار
 المشةفوص :

 جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةمدرس بقسم    ـ   د/ حسام عبد الحميد ياسين

  لجلدية والتناسليةاألمةاض اماجستية   آية محسص عبده الةشيدي ا ط/29
 :موضول الةسالة 

 العالقة بين فيتامين د في مصل الدم وشدة مرض الصدفية
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــة    محمد غنايمـ أ.د/ نجالء 

  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية   نهال كمال محمد عبد هللا ا ط/30
 :موضول الةسالة 

 نين بعد عالج الدابوكستين عند الطلب في مريض سرعة القذ  مدي الحياةتقييم مستوي البالزما ميالتو 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عبد هللا محمد عطية
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةبقسم  مدرس   ـ   د/ حسام عبد الحميد ياسين

 ــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ بالل عبد المحسن منتصر
  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية   هيثم مةسي عبد العال مةسي ا ط/31

 :موضول الةسالة 
 العالقة بين متالزمة األيض والتضخم الحميد للبروستاتا

 المشةفوص :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عبد هللا محمد عطية

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةمدرس بقسم    ـ   د/ حسام عبد الحميد ياسين
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــمدرس بقسم جراحة المسالك البولي   ـ   د/ محمد سيد محمد الغرباوي 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   إلهام طه عبد الفتاح عيد ا ط/32
 :موضول الةسالة 

 إستخدام حامض السالسليك )األسبرين( بجرعات صغيرة لمنع حدوث تسمم الحمل
 المشةفوص :
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء   مهني محمود عبد الستار /ـ د
 ـــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــ مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء    ـ د/ رجب محمد داود

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   ـ د/ إبراهيم على سيف النصر
 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   مةو  محمدي محمد عتم ا ط/33

 :موضول الةسالة 
 تأثير الديكساميثازون الوريدي على إعداد عنق الرحم وتحريض المخاض

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اءـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النس    محمد سالمة جادد/ أ.ـ 
 ـةمعة المنوفيــــــــــــبكلية الطب جا بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء أستاذ مساعد   يدعالء مسعود عبد الجد/  ـ 
 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء    هشام على عمارد/  ـ 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء    إيماص نبيل فتحي  ا ط/34
 :موضول الةسالة 

 قياس نسبة البروالكتين في السائل المهبلي كوسيلة تشخيصية في حاالت االشتباه في االنفجار المبكر في جيب المياه 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــاءأستاذ بقسم التوليد وأمراض النس   سعيد عبد العاطي صالحـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   د/ عالء مسعود عبد الجيد ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   عنتر محمد السباعيد/  ـ 
 
 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   كيةلس ناجي فكةي فهمي ا ط/35
 :موضول الةسالة 

 ي للجنين في حاالت نقص السائل السلوي وزيادته الغير معرو  سببهاالقيمة التنبؤية لمؤشرات دوبلر الشريان الكلو 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء    زكريا فؤاد سندـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   دد/ عالء مسعود عبد الجي ـ 
 ــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء    د/ رجب محمد داود ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   د/ هشام صالح الدين محمود ـ 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   مصطفي عبد الحكيم محمد ا ط/36
 :موضول الةسالة 
ين داخل جلسرين عبر الجلد بالمقارنة بعقار سترات السيلدينافيل على مؤشرات الدوبلر في حاالت تأخر نمو الجنتأثير عقار النيترو 

 الرحم
 المشةفوص :

 ــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء    ـ أ.د/ زكريا فؤاد سند
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء    ـ أ.د/ حامد السيد اللقوة

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــاءمدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــ   ـ  د/ هشام صالح الدين محمود
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء    أحمد زكي نوفلد/  ـ 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   خياطعمةو محمود سعد ال ا ط/37
 :موضول الةسالة 
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 تقييم العالقة بين عالمات تمدد الحمل وااللتصاقات داخل البطن في السيدات الحوامل الوالدات بعميلة قيصرية سابقة 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــاءأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــ   ناصر كمال عبد العالـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   أسامة على الكيالنيـ  د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاءمدرس بقسم التول   إبراهيم على سيف النصرـ  د/ 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   حسيص محمد عبد الواةث ا ط/38
 :موضول الةسالة 

 المبايض دات المصابات بمتالزمة تكيسات تقييم تدفق الدم في شريان المبيض بعد العالج بعقار الميتفورمين في السي
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء   ـ د/ مهني محمود عبد الستار
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــاءأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســـــــــ   ـ  د/ أسامة على الكيالني

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــاء   ـ  د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي
 ةجة ماجستية طب الحاالت الح   معتز إبةاهيم تاج الديص ا ط/39

 :موضول الةسالة 
 في القيم التنبؤية لديناميكا الدم خالل إنعاش السوائل في المرضي الذين يعانون من تعفن الدم التغيرات

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة   ـ د/ أشر  مجدي اسكندر
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة   ـ د/ أسماء إسماعيل سالمة

 
 ماجستية طب الحاالت الحةجة   هاني موسي حسص الشوني ا ط/40

 :موضول الةسالة 
 نبؤية لإلصابات الحادة للكلي لمرضي الحاالت الحرجة المؤشرات الحيوية التشخيصية والت

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة   أيمن على عبد المقصودـ د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة   نادية محيي الدين بهجتـ د/ 
 ماجستية الجةاحة العامة   تامة أحمد عبد الجواد ا ط/41

 :موضول الةسالة 
 تقييم التوسيع الجراحي للثقبة الفقرية العنقية من الخلف في عالج أمراض الغضرو  العنقي 

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أ.د/ عواطف السيد فرغليـ 

 لية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبك أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصــــــــــــــــــــــــــــــــاب   ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم جراحة المخ واألعصــــاب   ـ   د/ حسام عبد الحكيم النعماني

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــابمدرس بقسم جراحة المخ واألعصــــــــــــــ    ـ   د/ أحمد فتحي شيحه
 ماجستية الجةاحة العامة   أحمد محمد عيد عثماص ا ط/42

 :موضول الةسالة 
 استئصال الرحم جراحيا في مقابل استخدام المنظار الجراحي في مرضي السمنة

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـةأستاذ مساعد بقسم الجراحـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــ   ـ   د/ محرم عبد السميع محمد
 ةــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس   محمود أحمد شاهينـ أ.د/ 

 ماجستية الجةاحة العامة  ى  مغازي مبةوكطالل عل ا ط/43
 :موضول الةسالة 

 دراسة امكانية استخدام الضغط السلبي في عالج قرح القدم السكري 
 المشةفوص :

 ــةمعة المنوفيــكلية الطب جاب ـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــبقسم الجراحمساعد أستاذ    هشام شفيق أبو جريدةد/  ـ
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــبقسم الجراحـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــ مدرس   عبد المنعم فريد محمدد/  ـ

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحــــــ   يحي محمد الخطيبـ أ.د/ 
 ماجستية الجةاحة العامة  عبد الةحمص محمد المليجي ا ط/44

 :موضول الةسالة 
 العالج التحفظي للجرح الطعني النافذ للبطن

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة ــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحـــ    مجدي أحمد لولحد/ .أـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحـــــــــــــــــة العامـــــــــــ   عاصم فايد مصطفيد/   ـ 

 ماجستية الجةاحة العامة   كةيم محمد ةزق زهةاص ا ط/45
 :موضول الةسالة 

حتمالية حدوث سرطان الغدة الدرقية   العالقة بين حجم عقيدات الغدة الدرقية وا 
 

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمساعد أستاذ     أحمد صبري الجمالد/  ـ

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد عبد الجليل البلشيـ د/ 
 ماجستية الجةاحة العامة   محمد حمدي أبو سةيع ا ط/46

 :موضول الةسالة 
 جراحة المنظار الصدري مقارنة بالشق الصدرى التقليدي في عالج التجمع الصديدي البلوري 

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   جريدة ـ د/ هشام شفيق أبو

 ــــةــــــــبكلية طب المنوفي أستاذ مساعد قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر    ـ د/ عمرو محمد عالمة
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة جراحة القلب والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربقسم  مدرس   دة عبد اللطيفمحمد جو ـ د/ 
 ماجستية الجةاحة العامة  السيد أحمد السيد مطاةل ا ط/47

 :موضول الةسالة 
 وية العنقية في سرطان الغدة الدرقية الحليميالعالقة بين عدد البور وثانويات الغدد اللمفا

 المشةفوص :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ د/ طارق محي السيد راجح

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجرا   ـ د/ محمود جمال الدين حجاج
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ رحاب منير سمكة

 ماجستية الجةاحة العامة   محمد محمد سعد عزيز ا ط/48
 :موضول الةسالة 



   14/5/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

37 

 
 

 الغدة الدرقية داحل الغشاء الدرقي كطريقة آمنة في أمراض الغدة الدرقية الحميدة  ئصالتتقييم اس
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    حمد صبري الجمالـ د/ أ
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــةمدرس بقسم الجراحـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ د/ محمد عبد الجليل البلشي

 عالج األوةام والطب النووي ماجستية    مناة صالح الديص على ا ط/49
 :موضول الةسالة 

 في سرطان الثدي  Y1دراسة دور مستقبل البيتيد العصبي 
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي ورئيس قسم  أستاذ  ـ أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ إيناس أبو بكر الخولي
 ب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــبكلية الط طب النووي عالج األورام والمدرس بقسم    ـ   د/ الشيماء محمود الحنفي

 ـــــــــــــــــــةية الطب جامعة المنوفيــمدرس بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكل    ـ   د/ مروة محمد داوود
 عالج األوةام والطب النووي ماجستية    يوستينا ناجي كامل ا ط/50

 :موضول الةسالة 
 تأثير عامل الوقت في بدء العالج الكيميائي الوقائي على فترة الحياة في حاالت سرطان الثدي

 المشةفوص :
 ة الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلي لنووي عالج األورام والطب اقسم بأستاذ    ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ إيمان عبد الرازق توفيق
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة م والطب النووي عالج األوراأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ سوزان أحمد الحسنين

 بكلية الطـــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي مدرس بقسم    أشر  عبد الغني السيدـ   د/ 
 عالج األوةام والطب النووي ماجستية    محمد عالء جود  ا ط/51
 :ضول الةسالة مو 

 أورام الغدد الليمفاوية ثنائية التعبير في المرضي المصابين بأورام الغدد الليمفاوية ذات الخالل بي الكبيرة 
 المشةفوص :

 ـــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــ الج األورام والطب النووي ـــــــــــــــــــــــــــــعأستاذ بقسم    ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاته
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ هاجر عبد المجيد العجيزي 

 ـــــــــــةبكلية الطـــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيــــــــــ عالج األورام والطب النووي مدرس بقسم     سوزي فوزي جوهرـ   د/ 
 ية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكل   أسماء شمس الدين محمدـ   د/ 

 األطفالطب الماجستية   يسةا عبد الةحمص أنوة حشيس ا ط/52
 :موضول الةسالة 

 دور تفاعل البلمرة المتسلسل في تشخيص العدوي الفطرية لرطفال حديثي الوالدة
 المشةفوص :

 ــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــاألطفــــــــــــــــــــــــــــــطب أستاذ ورئيس قسم    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــةاألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب مدرس بقسم    ـ   د/ دينا عبد الرازق ميدان

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكيمياء الحيويمدرس بقسم    صفاء إبراهيم طايلـ   د/ 
 األطفالالطب ماجستية   أسماء موافي جمعه عطوية ا ط/53

 :موضول الةسالة 
 لغسيل الكلوي جودة الحياة في األطفال الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن ويخضعون ل
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 المشةفوص :
 األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةطب أستاذ مساعد بقسم     ـ د/ غادة محمد المشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــةاألطفــــــــــــــــــــــــــــــطب مدرس بقسم    زين عبد اللطيف عمرد/  ـ
 األطفالالطب ماجستية   أسامة طاةق عبد الفتاح ا ط/54

 :موضول الةسالة 
 تحديد نسبة هرمون اللبتين في الدم مختلف انماط الوزن عند الوالدة 

 المشةفوص :
 ــــــــــــــــــــةاألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـطب أستاذ بقسم     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــةاألطفـــــــــــــــــــــــطب أستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ داليا منير الالهوني
 ــــــــــــــةـاألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــطب مدرس بقسم    ـ   د/ وفاء مصطفي أبو الفتوح

 األذص واألن  والحنجة ماجستية   مصطفي محمد مصطفي  ا ط/55
 :موضول الةسالة 

 دور بعض الجراحات الصغري بالعيادة الخارجية في عالج الثقب الصغير لطبلة األذن
 المشةفوص :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة رةـــــــــــــــــــــــاألذن واألنف والحنجأستاذ متفرغ بقسم   ـ أ.د/ عبد اللطيف إبراهيم الرشيدي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــة رةـــــــــــــــــــــــاألذن واألنف والحنجأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ أيمن على عبد الفتاح

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجاألذن واألنف والحمدرس بقسم    ـ   د/ هبه عبد الرحيم أبو النجا
 
 

 ماجستية طب األسة      أحمد أنوة كمال ا ط/56
 :موضول الةسالة 

 معدل انتشار أمراض الجلد بين طالب مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة بنها محافظة القليوبية مصر
 شةفوص :الم

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    الواحد جابر عبدمحمد ـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ صفا حمدي القلش

 ماجستية طب األسة   مةو  عبد المعبود بهنسي  ا ط/57
 :موضول الةسالة 

 إضطرابات الحيض بين المراهقات في مركز تال محافظة المنوفية
 المشةفوص :

 تاذ مساعد بقسم  التوليد وأمراض النســــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةأس   ـ د/ أسامة على إبراهيم الكيالني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــةيــمدرس بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوف   ـ د/ فاطمة أحمد اإلسريجي

 جةاحة العظامماجستية    ممدوح الشافعي عبد الةحمص ا ط/58
 :موضول الةسالة 

 التصوير اإلشعاعي والرنين المغناطيسي ألالم العصص مجهولة السبب
 المشةفوص :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود محمد هدهود
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةية ــــــــــــــصــــــــــياألشعة التشخقسم أستاذ ورئيس    محمد صالح الدين الزواوي د/ أ. ـ

 ــــــةأستاذ مساعد بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــ   ـ   د/ أحمد فؤاد شمس الدين
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةمدرس بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ ياسر سعد الدين حنوت
 ماجستية جةاحة العظام    تامة سعيد محمد ا ط/59

 :موضول الةسالة 
 النتائج الوظيفية المترتبة على كسور الترقوه المعالجة غير جراحيا

 المشةفوص :
 ة المنوفيـــــــــــــــــــــةاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعأست   ـ أ.د/ أحمد البدوي شاهين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةمدرس بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ أحمد إبراهيم زايدة

 ماجستية جةاحة العظام   محمد السيد الخولي ا ط/60
 :موضول الةسالة 
 إلختبار أوبراين في إصابات الجزء العلوي من الشقة الحقية لمفصل الكتف الدقة التشخيصية
 المشةفوص :

 امعة المنوفيـــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب ج   د الستار عيدطاهر عبـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةمدرس بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــ   عمرو عبد المرضي قنديلـ   د/ 

 ماجستية الهستولوجيا  عائشة محمد محمد غزالة ا ط/61
 :موضول الةسالة 

ري شريان األورطي في مرض السكدراسة مقارنة لتأثير الزعفران )كروكس ساتيفس( مقابل الصمغ العربي )أكاسيا سينيغال( على ال
 لغةالتجريبي المستحدث في ذكور الجرذان البيضاء البا

 المشةفوص :
 ةـــــــــــــــأستاذ ورئيس بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ    ـ أ.د/ مها السيد سليمان

 ـــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــ   ـ   د/ هالة محمد الحرون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ   د/ مني عبد المولي محمد سليمان

 ماجستية طب المناطق الحاة  وصحتها   أحمد ةضا إبةاهيم ا ط/62
 :موضول الةسالة 

 في مرضي التشمع الكبدي دراسة الدور التشخيصي لمعامل الطحال ــ البابي للتنبؤ بوجود دوالي المرئ 
 المشةفوص :

 ــــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ   ـ أ.د/ حسام إبراهيم محمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــةمدرس بقسم األمراض المتوطن    ـ   د/ أحمد رجب الجزارة

 ــــــــــــــــــــةة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم األشعة التشخيصي   ـ   د/ محمد كامل عبد المجيد
 987/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 .%75ر89 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير صابةيص عبد العزيز السيد أحمد /بيبةللط طب األطفالفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 988/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.79ر42 ونسبة مئوية داجيدج عام بتقدير ةشا عبد الحميد عبد الونيس جمعه /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 989/9/5/2017الموضوع رقم 
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اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.82ر79 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير العزيز ةاشدمحمود ةمزي عبد  /بيبللط التوليد وأمةاض النساءفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 990/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.70ر09 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أحمد عيسي على الجنايني /بيبطلل في طب وجةاحة العيص

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 991/9/5/2017الموضوع رقم 

 كتوةاه الد منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 محمد عبد الحكيم خليفة . /بيبللط ةاحة األذص واألن  والحنجة في ج

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 992/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.69 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير سمة عبد الستاة محمد سالماص /بيبةللط لجلدية والتناسليةفي األمةاض ا

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 993/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم نح دةجةمو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.78ر93 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير  سمة عبد الةحيم طل ة دةويش /بيبةللط في األمةاض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 499/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو ماد التقاةية الفةدية والجماعية الموافقة على اعت ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 %.70ر17 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير ةيهام محمد محمد جمال دويداة /بيبةللط في األمةاض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 599/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنا وال حوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العلي
 %.73ر47 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير مةو  موسي علواص الشوني /بيبةللط ال اثولوجيا اةكلينيكيةفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 996/9/5/2017الموضوع رقم 

اجستية الم منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث مذكة  أ.د/ و 
 %.75ر94 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير غاد  عبد الستاة حسص الجزاة /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 799/9/5/2017الموضوع رقم 

لـوم ــــ ماجسـتير ــــ )دب 2017قباول دوة  القياد دوة أبةيال الموافقاة علاى  ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حاوث 
 . 2016/2017تخصصات مختلفة للعام دكتوراه( 
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  :ـرارـالقــ

 معة .وهم على النحو التالي.. ويرفع إلى الجاالموافقة على قبول قيد الطالب المتقدميص 
 أوال: دةجة الدبلوم :

 : جةاحة المسالك البوليةا 1
   محمد زغلول عبد الوهاب أبو زيدـ ط/     محمد جمال محمد كامل على ـ ط/ 

 ا الجةاحة العامة :2 
 أحمد عطية السيد محمد المرحومة ـ ط/   على عبد الحميد أمين فهيم عويضة ـ ط/
 محمد محمود على اسماعيل ط/ـ   ناصف عبد السالم جميل على ناصف ـ ط/
 أحمد محمد عبد هللا سليم ـ ط/   أحمد وجية محمد حسن جمال الدين ـ ط/
 سمير محمود محمود السجيني ـ ط/    محمد أحمد حسن حسن ـ ط/
 على حسن عمارة سعدمحمد  ـ ط/

 ا جةاحة العظام :3 
  أحمد محمد عباس بدرط/ـ     راند عمر مصطفي عمر مصطفي ـ ط/
 ـ ط/ إبراهيم السيد جابر أحمد   أوليفر يسري أطناسيوس بطرس ط/ـ 

 ـ ط/ مينا جورج حنا ميالد
 ا التوليد وأمةاض النساء :4 

 بسمة إبراهيم عبد الفتاح عايد ـ ط/   مها عبد الستار على المصري  ـ ط/
 سمر سليم سليمان جنيدي ـ ط/    مروة أحمد محمد مرسي ـ ط/
 هند رفعت عبد السميع عبد الرحمن ـ ط/    نجوميداليا فهمي محمد ال ـ ط/
 مريم حنين حنا حنين ـ ط/    مينا فوكتر فالمون منتياس ـ ط/
 احسان إبراهيم السيد النجار ـ ط/   منة هللا عاطف محمد شبانة  ـ ط/
 مصطفي عبد الحميد سالم الشيخ ـ ط/    عماد ألفي نجيب تكال ـ ط/
 مينا فتحي هنري روماني ـ ط/    شيماء جابر أنور على حسينـ ط/
 والء وحيد محمد أبو عوالي ـ ط/    أحمد عزت على عبد الجليل ـ ط/
 ماريهان لطيف حبيب عبد المسيح ـ ط/    مها جمال عبد الرازق أحمد ـ ط/
 وفاء عبد هللا محمد عبد المعبود ـ ط/    مريم عياد كامل شنودة ـ ط/
 شريف عمر عبد العزيز مجاور ـ ط/

 ا طب وجةاحة العيص :5 
 أنور مصطفي عبد العزيز أحمد ـ ط/    مي محمود نور سيد أحمد ـ ط/
 عبد هللا أحمد سيد عبد العزيز سيد ـ ط/   مها صبري عبد المجيد الباز شعيرـ ط/
 شيماء عبد الحكيم عبد الونيس خضر ـ ط/   هاني عبد اللطيف أحمد شاهين ـ ط/
 آالء عبد الصبور محمد عبده ـ ط/   ألقر زينب لطفي عبد النبي ا ـ ط/
 والء عرجاوي طلبه مرسي ـ ط/  هبه هللا رمضان عبد العاطي السيد رزق  ـ ط/
 شادي نصحي مهني غبري  ـ ط/    بسمة منيب حلمي محمودـ ط/
 عبد هللا على على قشطه  ـ ط/    هند سامي كامل ناصفـ ط/
 مؤمن محمد محمد أحمد الطايشـ ط/   اسالم سامي السعيد محمود يوسف ـ ط/
 محمد إبراهيم حامد عزب  ـ ط/    بهاء الدين أحمد على أحمد  ـ ط/

 : السموم والكيمياء الشةعيةا 6 
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 محمود عبد الرازق محمد السوقي ـ ط/
 ا طب األطفال :7 

 منى ياقوت عبد الشهيد بيومي ـ ط/   أماني محمود أحمد يوسف الصبان ـ ط/
 أحمد سعيد أبو اليزيد مصطفي ـ ط/    حمد السيد الفقيهالة السيد أ ـ ط/
 أسماء جمال الدين شفيق الشوربجي ـ ط/   شيرين سامح محمد كمال عبد الحليم ـ ط/
 محمد محمد عبد الحي زار  ـ ط/   بسمة يسري عبد الوهاب عرايس ـ ط/
 بشري يوسف محمد خير هللا ـ ط/  رباب نبيل عبد الرحمن عبد الرحمن عمر ـ ط/
 محمد عبد الحليم محمد البربري  ـ ط/   مصطفي محمد رمضان جمعه ـ ط/
 فاتن مصطفي محمود محمد ـ ط/   أمينة أحمد محمد كامل حسن أغا ـ ط/
 السيد عبده السيد الفقيمحمد عبده ـ ط/    هدي محمد حسن محمود ـ ط/
 أيمان رزق محمد يونس ـ ط/    دينا محمد محمود على  ـ ط/
 سمر السيد توفيق أحمد المستكاوي  ـ ط/   اء محمد على رياض الطنطاوي شيم ـ ط/
 سالي حسن محمد الشربيني  ـ ط/   محمد عبد الرازق عبد العزيز زيدان  ـ ط/
 مروة عادل محمد محمد ريحان ـ ط/   مروة شعبان إسماعيل أبو سيف ـ ط/
 حسين محمد عبد القادر منة هللا مصطفي ـ ط/   عبد الحفيظ ريهام إسماعيل قطب  ـ ط/
  محمود عبد الخالق محمد على الضاهر ـ ط/    أحمد سليمان حسن الشيخ ـ ط/
 عالء عاطف عبد المجيد حجازي  ـ ط/    زكريا محمد العسكري  سارة ـ ط/
 أحمد محمد مصباح جبالي الصعيدي ـ ط/   سالي محمد عبد العزيز عرابي ـ ط/
 يسمين على حماده حافظ ـ ط/    رضا عبد الفتاح زكي محمد ـ ط/
 زكريا سالمة مصطفي عبد الجواد ـ ط/

 : األشعة التشخيصيةا 8 
 خالد الدسوقي نجيب شلبي ـ ط/    أميرة عادل محمود طاحون  ـ ط/
   مايكل حلمي عيسي سعيد ـ ط/   نانسي نصر بشاره نسيم خريج ـ ط/
 ن عبد الرحيم الفقيمهاد صبري سليما ـ ط/    إسراء رجب إبراهيم محمود ـ ط/

 : أمةاض القلب واألوعية الدمويةا 9 
 عبد هللا حسن عبد هللا عواره ـ ط/   إسالم حافظ عبد المعطي فارس ـ ط/
 إبراهيم عبد السالم محمد إسماعيل شلبي ـ ط/   محمد السيد فراج محمد يوسف ـ ط/
 السعودعمرو يوسف إسماعيل أبو  ـ ط/   عمر محمد أبو المكارم عمر  ـ ط/
 منصور سمير يونس عطيه  ـ ط/    محمد عصام ناجي زعطوط ـ ط/
 محمد سعيد محمد محمود  ـ ط/    محمد حمدي السيد حبيب ـ ط/
 أحمد شعبان محمد على حنتوش  ـ ط/

 ا األمةاض ال اطنة العامة :10 
 محمد صالح الدين السيد عمارة ـ ط/   إسالم السيد عبد الحميد عفصه ـ ط/
 سمر نادي عبد الباري على مبروك ـ ط/    مد حمدي محمد محمد مح ـ ط/
 أحمد حلمي الحمادي محمد عطوة ـ ط/   محمد عواد عبد العاطي محمد ـ ط/
 أندرو جمال رشدي كامل ـ ط/   أحمد عبدالسالم أحمد منصور ـ ط/
 انجيل قصدي عبد المسيح ـ ط/    محمد مصطفي محمد نوار ـ ط/
 نهاد حلمي أحمد عبيد ـ ط/    ل ونيرامز فتحي كام ـ ط/
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 بيتر مدحت كمال رزق عبد الملك ـ ط/    خالد محمد على على السيد ـ ط/
 عبد السميع عثمان حسن أحمد ـ ط/   صابر إسماعيل إبراهيم على  ـ ط/
 محمد صابر محمد السيد ـ ط/   سلمي محمد طاهر حامد حربي  ـ ط/
 محمد مرس محمد عزب ـ ط/    محمد حافظ عوض كيوان  ـ ط/
 صفاء محمد عطية النحاس  ـ ط/    وائل أحمد محمود النفراوي  ـ ط/
 محمد إبراهيم عثمان سليم العزوني  ـ ط/

 ا الطب الطبيعي والتأهيل :11 
 مينا روماني كامل رزق هللا ـ ط/     مايكل نعيم زخاري مكاري  ـ ط/
 العزيز طلعت عبد العزيز عمارة  عبد ـ ط/  رحاب محمود محمد فهمي أبو الخير ـ ط/

 ا األمةاض التناسلية :12 
 أيه السيد عبد الرحمن القفصـ ط/    آيات عثمان جالل عيد ـ ط/
 مي ممدوح عبد الغني السعداوي  ـ ط/    رباب جالل عبد العزيز ميز ـ ط/
 رانيا عبد هللا السيد نوفل ـ ط/    هيام صابر أنس الدمياطي ـ ط/
 بسمة عبد الجواد عطية زغلول ـ ط/    إسماعيل نواره أمال يحي ـ ط/
 مني أحمد أحمد البطلـ ط/    بسمة محمود السيد محمد ـ ط/
 صفاء محمود محمد الحبشي ـ ط/    شيماء يوسف على إبراهيم ـ ط/
 دينا الهواري فتحي عز الدين  ـ ط/   مرنا مصطفي محمد أبو شبانهـ ط/
 إسالم فايز سعيد عبدالعاطي ـ ط/    منار حلمي التهامي فضل ـ ط/
 مها الشحات عبد الشافي خضر ـ ط/    أسماء ناجي عبد العليم السيدـ ط/
 لبني عزت عبد الغفور السيد زايد ـ ط/    على محمد على زيادة ـ ط/
 إيمان سعد السيد أبو النصر  ـ ط/   هند مصطفي حامد الكاشوري  ـ ط/
 نهاد وجبه حامد عمران  ـ ط/    وفاء إبراهيم السعيد عليبة ـ ط/
 نورهان محمد علي هاشم   ـ ط/

 ا األمةاض العصبية والطب النفسي :13 
 عبد الرحمن أحمد شوقي محمد مرسال ـ ط/  أحمد إبراهيم عبد الغفار محمد برعات ـ ط/
 أحمد فتحي حبيب سعد غرابة ـ ط/    أحمد محمد سليم همام ـ ط/
 محمد محمد محمد فتح هللا زايد ـ ط/   حواسهالل إسماعيل إسماعيل  ـ ط/

 ا األمةاض الصدةية والتدةص :14 
 منير رخاري مكاري خليلـ ط/    هبه هنري لطفي مقار ـ ط/

 ا طب المناطق الحاة  وصحتها :15 
 خالد عبد العزيز محمد خطاب  ـ ط/   محمد النادي شبيب فاضل ماضي ـ ط/

 ا ال اثولوجيا اةكلينيكية :16 
 سالي عبد الحميد رزق أحمد ـ ط/   فاطمة عمر إسماعيل صالح ط/ـ 

 هدير محمد رأفت محمد إسماعيل ـ ط/   مروة إبراهيم على على زعرب ـ ط/
 فتح هللا محمد أحمد فحمد فتح هللاـ ط/   راندا عبد الرؤو  عبد الستار محمد ـ ط/
 محمد محمد القصبي أمل صادق  ـ ط/   شيرين أحمد عبد المنعم عبد الشافي ـ ط/
 محمد على إبراهيم إسماعيل ـ ط/   أمير عطية جرجس عوض هللا ـ ط/
 الهام الشربيني محمد الشربيني بدران  ـ ط/    أيمن بسيوني السيد النمر  ـ ط/
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 غادة عطية أحمد يونس  ـ ط/
 ا التخدية والعناية المةكز  وعالج اآللم :17 

 وسام محمد عبد الحميد شلبي وهيبة ـ ط/  بد الرحمنهاني عبد الرحمن عبد العظيم ع ـ ط/
 عبد القادر شلبي هاني يحي ـ ط/   إسالم إسماعيل يوسف محمد عصر ـ ط/
 محمد محي الدين إبراهيم خليفة  ـ ط/

 ا طب األسة  :18 
 رغدة زكريا عبد الكريم ـ ط/   ضحي فتحي سعد محمد القاضي ـ ط/
 همس كمال الدين عبد الغني حسن ـ ط/    مني حاتم عبد العليم صالح ـ ط/
 محمد كمال محمد الصادق ـ ط/   محمد فريد عبد البديع عبد العظيم ـ ط/
 أمال خميس هاشم بدوي  ـ ط/   إبراهيم محمد حمدي إبراهيم حواس ـ ط/
 داليا مسعد حسين مسعد سلطان  ـ ط/   هند عبد العزيز حسن مصطفي  ـ ط/
 عبد هللا  ياسر شحاته عبد الرحمن ـ ط/

 ثانيا : الماجستية :
 : الهستولوجياا 1 

 كريستين حلمي صبحي ميخائيل ـ ط/
 ا الفسيولوجيا :2 

 لمياء محمود غريب محمد القصير ـ ط/
 ا ال اثولوجيا :3 

 نورهان صفوت عبد الرازق قاسم  ـ ط/    جهاد رأفت أمين الجعفراوي  ـ ط/
 أيال  محمد عبد الحفيظ جابر  ـ ط/   منار يوسف شوقي يوسف سماره  ـ ط/
 يحيي محمود إبراهيم الشافعي ـ ط/    محمود ناجي محمد سليم  ـ ط/

 ا جةاحة المسالك البولية :4 
 محمد ياسين محمد محمد الرفاعي ـ ط/   عاصم مرزوق عبد الرحيم محمد ـ ط/
 حسام السيد أحمد قطب الصعيدي ـ ط/   محود محمد السيد عبد المجيد ـ ط/

 الجةاحة العامة : ا5 
 عبد هللا أبو شاديمحمد عبد هللا  ـ ط/   محمد صالح محمد أبو الهدي ـ ط/
 أحمد حسام أحمد بالل ـ ط/    آالء جالل إبراهيم مظلوم ـ ط/
 محمد حسام بسيوني زهران ـ ط/   محمد مجدي محمد محمد موافي ـ ط/
 ر سعيد صادقمحمد سميـ ط/   السيد رمضان السيد الشرقاوي أحمد  ـ ط/
 محمد السيد عبد الرسول جدو  ـ ط/   محمد رشوان مصلحي شادي ـ ط/
 أشر  عبد الحميد عبد الوهاب شر  ـ ط/    أحمد عادل أحمد الشيخ ـ ط/
 شادي رجب محمود عبد الرحمن ـ ط/    محروسمحمد حسن فهمي  ـ ط/
  خالد محمد محمود حسنين ـ ط/   محمد سمير حسين محمد الفقي ـ ط/

 ا طب الطواةئ :6 
 نادية مختار محمد حلمي الجرنوسي ـ ط/   آية أحمد عبد المقصود سويلم ـ ط/
 آالء جودة علي عبده ـ ط/   محمود طارق عبد السميع جاد هللا ـ ط/
 محمد السيد عبد العال إبراهيم ـ ط/   محمود محمد عبد الرحمن اللمعي ـ ط/
 راهيم محمد شبل كال الغباشيإب ـ ط/    حازم قاسم محمد خالد ـ ط/
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  ـ ط/ إسالم فتحي ربيع محمد  محمد عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن ـ ط/
 ا جةاحة العظام :7 

 محمد صالح أحمد عبيد ـ ط/   إيهاب لطفي عبد الستار عبد ربه ـ ط/
 محمد صبري إبراهيم حسن ـ ط/  إسالم عبد الحكيم عبد اللطيف عمران ـ ط/
 شريف محمد عبد هللا أحمد ـ ط/    ال عياد السيدمحمد جم ـ ط/
 محمد رضوان عبد ربه عبد العزيز ـ ط/   أحمد حمدي محمد أبو العال خليفة ـ ط/
 كيرلس نعيم شحاته روفائيل ـ ط/   ياسر حسن علي السيد نصار ـ ط/
 أحمد عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز ـ ط/   محمد محمـد حسن سيد أحمد صبح ـ ط/

 محمد حسني محمد الشلبي ـ ط/    محمد أحمد إبراهيم يوسف ط/ ـ
 كريم أحمد محمد سليم شحاته ـ ط/   مصطفي محمد عادل عفاري  ـ ط/
 أشر  صابر محمد أحمد الدش ـ ط/   عبد هللا فتحي محمد مصطفي ـ ط/
 اميل نشأت جورج فرج ـ ط/   أحمد عبد المطلب سلطانيحيي  ـ ط/
 مينا عاطف ونجت حنا ـ ط/    محارب مينا عماد غطاس ـ ط/
 مينا موريس شوقي صادق ـ ط/   كريم فتحي أحمد حسن محمد ـ ط/
 دلولأنس حسن سالمة خلف  ـ ط/  خالد خميس قمر الدولة شعبان محمد ـ ط/
 إبراهيم عبد هللا عبد الحافظ عبد الكريم ـ ط/   جرجس اميل نصيف غطاس ـ ط/
 بوال عادل الفي حكيم ـ ط/    خالد محمد محمد علي فرج ـ ط/
 عبد الحميد محمد مصطفي بكر أبو ناعم ـ ط/  هعمرو محمد عبد الفتاح أحمد أبو سعد ـ ط/
 وليد مسعد محمود طه ـ ط/   أيمن شوقي الدسوقي عبد هللا الشيخ ـ ط/
 محمد أحمد كامل السنباطي ـ ط/    أحمد حافظ أحمد عيد ـ ط/
 محمد نجاح عبد اللطيف صباح ـ ط/   نمحمد عبد الستار علي حس ـ ط/
 محمد السيد فهمي عوض ـ ط/   محمد الشريف محمد عبد الرحمن ـ ط/
 هالل حسن محمد عبد العزيز ـ ط/    محمد سمير حسن المنتصر ـ ط/
 محمد يوسف علي يوسف عجاج ـ ط/   محمد علي أحمد علي بحوث ـ ط/
 محمد عادل السيد محمد حسنين ـ ط/

 : د وأمةاض النساءالتوليا 8 
 أحمد علي عبد الهادي االمبابي ـ ط/   يارا عبد الفتاح مصطفي خورشيد ـ ط/
 محمد مدحت عبد العزيز رشيد ـ ط/  محمد مصطفي بليطيمحمد صفوت  ـ ط/
 داليا محمد عبد الواحد الخولي ـ ط/    فتحي محمد أحمد بحيري  ـ ط/
 حمد عبد الصادق أبو المجدأحمد م ـ ط/    عزه مختار أحمد الكيال ـ ط/
 وليد يحيي عبد الحليم بعلط ـ ط/    أسماء محمد خطاب حسيني ـ ط/
 محمد عبد الستار عبد الواحد محمد ـ ط/   عبد الرحمن محمد مرسي األفندي ـ ط/
 أحمد محمد الفحلرحاب إبراهيم  ـ ط/

 : طب وجةاحة العيصا 9 
 طارق محمد موسي رخا ـ ط/  أحمد شاهين خليل خميس علي عبد الرحمن ـ ط/
 أحمد طلعت محمد عيسي ـ ط/  أمين أشر  أمين الكيالني عبد اللطيف ـ ط/
 هشام حسن أحمد كمال عابدين ـ ط/   عبد العزيز جمال عبد العزيز أحمد ـ ط/
 سارة زكريا محمد أبو علي ـ ط/  عمرو مصطفي عوار علي عبد النبي ـ ط/
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 عباس محمدأحمد أبو العطا  ط/ ـ    محمود جمال محمد عويس ـ ط/
 ماجي مجدي متري بسكالس ـ ط/   مصطفي كمال فتح هللا عنتر ـ ط/
 مروة عاطف منصور حافظ ـ ط/   دعاء السيد علي إسماعيل محمد ـ ط/
 محمود إبراهيم حسن علي ـ ط/

 ا األمةاض الصدةية والتدةص :10 
 محمد القط إيمان كحيل ـ ط/   أحمد محمد عبد الصمد الشامي ـ ط/
 عماره إيمان مرزوق محروس  ـ ط/    أحمد سمير السيد المزين ـ ط/

 ا طب األطفال :11 
 علياء ربيع محمد بيومي ـ ط/    أحمد عادل زكريا عافيه ـ ط/
 ياسمين كمال الدين علي الفقي ـ ط/    غادة عصام جميل شاهين ـ ط/
 الم إبراهيممحمد رضا عبد الس ـ ط/    أحمد سعيد علي حسن ـ ط/
 مروة أيمن محمد الشبشيري  ـ ط/   سالم عبد الغفارإيمان عبد الحكيم  ـ ط/
 شيماء جمعة موسي علي ـ ط/    أحمد بدوي رشاد بدوي بدوي  ـ ط/
 أسماء حسانين سرحان أبو سيف ـ ط/   فهد فايز محمد عبد السالم طه ـ ط/
 لسعوديأحمد السيد نصر ا ـ ط/    أحمد عادل محمود نوير ـ ط/
 سمر عزت سعد الغنيمي الرفاعي ـ ط/   ماجد محمد عبد الجواد حجاب ـ ط/
 سارة سعيد عبد الحميد حماد ـ ط/   دينا حسن محمود عثمان راشد ـ ط/
 محمد أبو العزم محمد أبو العزم ـ ط/   عفا  حسن سيد أحمد الربع ـ ط/
 ت عبد الحميد هاشمسالي طلع ـ ط/   عبد الحميد فتحي عبد الحميد عالم ـ ط/
 نجالء أحمد السيد العدوي  ـ ط/   محمد حمدي عبد الموجود أحمد ـ ط/
 آالء مسعد مصطفي محمد محفوظ ـ ط/   أبو المكارمأحمد مجدي لطفي  ـ ط/
 عمرو عصام عثمان علي عيسي ـ ط/   أحمد شعبان نصر عبد القوي  ـ ط/
 د الحليم رشدي أحمد محمدمحمد عب ـ ط/   نعمه سعيد محمد أحمد الفيومي ـ ط/
 محمود أحمد محمود على زهو ـ ط/    أحمد السيد محمد حسين ـ ط/
 إيمان أحمد عبد الحميد أحمد منصور ـ ط/  فاطمة الزهراء مرسي حمد هللا إبراهيم ـ ط/
 حازم راغب السيد على محمد ـ ط/   بيشوي صبحي تامر عبد النور  ـ ط/
 محمد سليمان سليمان محمد ـ ط/    ماهر حمدي ماهر محمود  ـ ط/
 حسن محمد السيد حسن  ـ ط/

 ا أمةاض ال اطنة العامة :12 
 محمود أحمد عبد الفتاح الريفي ـ ط/  محمد عبد المنعم عبد المنصف محمودـ ط/
 منال جابر أحمد حسن سليمان  ـ ط/   شيماء محمد أحمد سليمان ضيف ـ ط/
 إبراهيم حسين أحمد عبد هللا السعدني  ـ ط/   هيم محمد السيدمحمد على إبرا  ـ ط/
 إبراهيم أحمد أحمد عبد هللا السعدني ـ ط/   إسراء ناجي محمد السيد أبو الروس ـ ط/
 والء حمدي عبد الحكيم عبدالعال عز ـ ط/    روناء مبروك محمود خضر ـ ط/
 محمد سامي كامل الجندي  ـ ط/   محمد إبراهيم عبد المحسن مرعي ـ ط/
 أحمد مصطفي محمد أحمد ـ ط/   محمد حسن محمد حسن العميري  ـ ط/

 ا األمةاض الجلدية والتناسلية  :13 
 سارة مجدي عبد المنعم محمد ـ ط/    إيمان السيد أحمد غنيم ـ ط/
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 آمال حسين محمود حسين ـ ط/   أميرة سامي عراقي محمد السيسي ـ ط/
 محمود عفيفيسحر سامي  ـ ط/    أسماء حبشي محمد عيسي ـ ط/
 سالي عاطف أحمد رأفت  ـ ط/   والء الشناوي إبراهيم السيد حسن  ـ ط/
 أميرة أحمد نبوي الشمندي ـ ط/

 :الطبيعي والتأهيل طب الا 14 
 شريف محمد على الدهشان ـ ط/

 ا األشعة التشخيصية :15 
 أسماء عبد الغني عبد الرازق نجيبـ ط/   أحمد كمال الدين على الفقي  ـ ط/
 أحمد محمد يسري شلقامي عبد القادرـ ط/   رويدا نصر أحمد عبد الحليم ـ ط/
 سامية محمد عبد القادر عبد الودود ـ ط/   أحمد سامح محمد محمد إبراهيم  ـ ط/
 سارة رضا محمد محمود محمد محمود ـ ط/  أحمد إبراهيم جعفر السيد عبد العاطي ـ ط/
 سيم نجاتي لبيب ارمانيوسو  ـ ط/    منى محمد محمود عباده ـ ط/

 : األمةاض العصبية والطب النفسيا 16 
 إسالم عبد العظيم السيد زغيبرـ ط/   إسراء محي الدين حمدي عبد المجيد ـ ط/
 نانسي ثروت محمد شمس الدين ـ ط/   عمرو عبد السالم زكي  منصور ـ ط/
 سعيد زايدأنجي عالء الدين  ـ ط/   محمد أحمد عبد الهادي حماد حماد ـ ط/
 همت حامد عرفان أحمد على  ـ ط/   أمينة شريف إبراهيم الحفناوي  ـ ط/
 أمينة مصطفي أنور زايد ـ ط/   حميد عبد الكريمهيثم شبل عبد ال ـ ط/
 عمرو حسن خير هللا رحيم  ـ ط/    أنطوان أشر  حليم حنا ـ ط/

 ا طب المناطق الحاة  وصحتها :17 
 أحمد إبراهيم فكري عمارة ـ ط/   د زين الدينيارة السحات عبد الحمي ـ ط/
 عايدة سمير رزق مرقص ـ ط/  أحمد محمد شافعب مصطفي الحمامصي ـ ط/
    ناردين عاطف مرقص شنودة ـ ط/    داليا السيد حسن الخطيب ـ ط/
    ماجدة طنطاوي السيد طمنطاوي  ـ ط/   أحمد مصطفي العيسوي التراس ـ ط/
 لواحد محمد خصيرإيهاب أحمد عبد ا ـ ط/

 ا ال اثولوجيا اةكلينيكية :18 
 إسراء جمعه رزق عوض ـ ط/    سمر مختار محمد دياب ـ ط/
 أسماء سعيد أحمد صالح بيان ـ ط/   خديجة أحمد رفعت أحمد السيد ـ ط/

 ا التخدية والعناية المةكز  وعالج اآللم :19 
 سيد محمود أبو سيارأحمد ال ـ ط/   ريم جابر عبد المجيد المحروقي ـ ط/
 على محمد عبد الوهاب شمس الدين ـ ط/   عمرو محمد أحمد السيد الغنيمي ـ ط/
 مي محمد عادل محمد موسي ـ ط/   طارق عزت عبد الفتاح عبد الجليل ـ ط/
 أحمد عبد الستار عطية محمد ـ ط/   محمد نصر جعفر أحمد جعفر ـ ط/
 محمد خليل السيد خليل ـ ط/

 الت الحةجة :ا طب الحا20 
 أحمد شوقي فتح هللا فودة ـ ط/    رامي متولي مسعد مزرو  ـ ط/
 كريم محمد على أبو رية ـ ط/    أحمد إبراهيم السيد إبراهيم ـ ط/
 وائل محمد المغاوري أحمد إبرهيم ـ ط/   محمد رمضان محمد الصغير ـ ط/
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 إسالم محمد محمد عجيبة ـ ط/
 ا طب األسة  :21 

 أية جابر السيد عمارة ـ ط/   حمد أحمد محمد عمارشيماء م ـ ط/
 مروة عبد ربه ناصف خضره ـ ط/   حنان على أبو العباس على  ـ ط/
 زينب عالء الدين مصطفي كمال على ـ ط/    سمر سامي مسعد السنيتي ـ ط/
 تامر عبد المؤمن محمد عبد السالم ـ ط/    سماح عبد هللا سالم إبراهيم  ـ ط/

 األوةام والطب النووي :ا عالج 22 
 نهلة عاطف عبد العزيز شعبان ـ ط/    إيمان جمال إسماعيل أمين ـ ط/
 داليا كامل إسماعيل حرحش ـ ط/    نهي خالد أبو الفتح محمد ـ ط/
 محمد طه محمود طه ـ ط/    أحمد فتحي شلبي محمد ـ ط/
 

 ا أمةاض القلب واألوعية الدموية :23 
 رشا جمعه رشاد البسيوني  ـ ط/   د الحميد اللينأحمد محمد فوزي عبـ ط/
 محمد أشر  حلمي مصطفي ـ ط/   محمود أحمد كمال سراج الدين  ـ ط/
 محمد السيد محمود سليم ـ ط/    لييديا مجدي لويس جورجي ـ ط/
 هللا عبد الخالق مطاوي  إيناس عبد ـ ط/   أحمد عبد السميع توفيق الهلباوي  ـ ط/
 محمد محمود جابر محمود عيسي ـ ط/   بد الرحمن البسيوني محمد جمال ع ـ ط/
 أسامة عبد الباسط عبد المتعال سيف ـ ط/

 : ثالثا : الدكتوةاه
 ا الكيمياء الحيوية الطبية :1 

 سارة على عبد الرحمن الدرداري  ـ ط/   سارة  كمال عبد المقصود رزق  ـ ط/
 : الهستولوجياا 2 

  محمود البربري ريهام عبد هللا ـ ط/    سعاد شبل شبل أبو حبسه ـ ط/
 ا طب المناطق الحاة  وصحتها :3 

 أحمد فوزي إبراهيم السيد معجوز ـ ط/   والء عبد العاطي مصيلحي شاهين ـ ط/
 هبه محمد السيد ناجي  ـ ط/   علياء على عبد القادر أبو فدان ـ ط/

 ا طب الحاالت الحةجة :4 
 عبيد عالء سعيد محمد إبراهيم أبو ـ ط/

 ا ال اثولوجيا اةكلينيكية :5 
 سمر شوقي خليفة سالمان ـ ط/    إيناس محمود محمد هيكل ـ ط/
 عال حمدي أحمد الشافعي ـ ط/

 ا التخدية والعناية المةكز  وعالج اآللم :6 
 أحمد سمير السيد أبو عجيله ـ ط/    أحمد هاشم محمد إسماعيل ـ ط/
 نشيماء العربي محمد خليل شعال ـ ط/

 ا جةاحة العظام :7 
 أحمد محمد رجاني السيد هيكل ـ ط/  محمد عبد الحي عوض هللا األجهوري  ـ ط/

 ا عالج األوةام والطب النووي :8 
 محمد سعيد محمد السنباوي  ـ ط/   بالل محمد مليجي أبو سعيدة ـ ط/
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 ا طب األسة  :9 
 م سالمانهبه عرفه األما ـ ط/   أنساد السيد محمد عبد اللطيفـ ط/

 : الشةعي والسموم واةكلينيكيةطب الا 10 
 مها صالح النادي عفيفي ـ ط/   سها حامد عبد المجيد عبد الخالق ـ ط/

 ا أمةاض ال اطنة العامة :11 
 محمد رفعت محمود ماذن ـ ط/    هبه جمال سعيد شريف ـ ط/
 ز الصباغأحمد محمد عبد العزي ـ ط/   أحمد عبد المنعم محمد على سليم ـ ط/
 محمد شعبان محمد الشرقاوي  ـ ط/    محمد أحمد يوسف حجاج ـ ط/
 مصطفي حمدان عبد العال الغنام ـ ط/    محمد محمد عثمان القيمه ـ ط/

 ا جةاحة القلب والصدة :12 
 مصطفي أحمد شوقي منير علم الدينـ ط/    مينا شفيق تكال مرقس ـ ط/
 عمرو طه على السيد الجارحي ط/ـ     خالد عبد هللا محمد شعبان ـ ط/
 سارة محمد عبد الصادق عبد المقصود ـ ط/  محمد مصلحي عبد الصبور مصلحي ـ ط/

 ا جةاحة المخ واألعصاب :13 
 إبراهيم محمود إبراهيم حجازي  ـ ط/

 ا أمةاض النساء والتوليد :14 
 أسماء محمد خضر بيومي ـ ط/    أحمد فتحي إبراهيم عامر ـ ط/
 محمد عاطف بحيب نصر ـ ط/   ء محمود أبو الفتوح زيدانحسنا ـ ط/
 أحمد محمد فتحي عبد الحليم الفيشاوي  ـ ط/    أحمد جمعه أحمد حميده ـ ط/
 غادة محمد مختار الصياد ـ ط/    أمل السيد على الفوال ـ ط/
 والء محمود إبراهيم الشيمي  ـ ط/   مروة محمد عبد الفتاح شهاوي الديب ـ ط/

 احة المسالك البولية :ا جة 15 
 محمد السيد الدسوقي البشه ـ ط/   مصطفي محمود عبد السميع غريبـ ط/

 ا أمةاض القلب واألوعية الدموية :16 
 أحمد محمد مصطفي الشوريه ـ ط/    كيرلس وجدي وسيلي شاكر ـ ط/
 أحمد صابر حلمي زين الدين ـ ط/   أحمد عاطف سيد أحمد البقيعي ـ ط/
 ثروت حكيم خليلديفيد  ـ ط/

 : جةاحة التجميل والحةوق ا 17 
 صافي ممدوح عبد الوهاب سيد أحمد ـ ط/   أسامة رفعت محمد أحمد عويضةـ ط/
 مصطفي محمد إبراهيم العسال ـ ط/    محمد السيد محمد طايل ـ ط/
 هشام محمد صبح أحمد مصطفي ـ ط/    هشام طه أحمد الشرملسي ـ ط/
 أحمد صبري مصطفي عباس ـ ط/    والش أحمد محمود إبراهيم ـ ط/
 محمود صادق السيد محمود السيد سالم ـ ط/   محمد سمير إبراهيم إسماعيل ـ ط/
 نسمه طالل صالح الدين العباسي ـ ط/

 ا الجةاحة العامة :18 
 أحمد السيد حسن أبو الحسن  ـ ط/   إيهاب سعيد عبد العظيم محمود ـ ط/
 أحمد محمد عبد الفتاح النجار ـ ط/    محمد عبده بدر عتمان ـ ط/
 أحمد محمد سمير شوقي النزهي حجازي  ـ ط/   ياسر عاطف صالح عبد الجواد ـ ط/
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 إبراهيم عبد الهادي حسن صقر ـ ط/
 ا طب األطفال :19 

 محمد عطفي عقل عقل ـ ط/    علياء أحمد حسنين سالمةـ ط/
 ا األمةاض الجلدية والتناسلية :20 

 رامي مجدي عبد الستار قطب  ـ ط/   العاطي سليمان جملنهلة عبد  ـ ط/
 كارولين أدوار قدوس شنودة ـ ط/   تغريد شوقي محمود الفرارجي ـ ط/

 : الطبيعي والتأهيلا طب 21 
 دينا محمد حسن عبد الباقي ـ ط/    إيمان محمد يوسف محمود  ـ ط/

 ا الطب النفسي :22 
 أسماء صالح فتح هللا إبراهيم ـ ط/
 

 ا األمةاض العصبية :23 
 شيري سليم فوزي عازر ـ ط/    إبراهيم السيد حسن الخطيب ـ ط/

 : طب الصناعات والصحة المهنيةا 24 
 محمد محسن حسن الخولي  ـ ط/   أميرة محمد على السيد عبد المنعم ـ ط/

 

 على أص يؤجل تخصص األن  واألذص والحنجة  والسمعيات والتخاطب للمجلس القادم .
 899/9/5/2017لموضوع رقم ا

المهنيــة  بلومــهدلل 2017قبااول دوة  القيااد دوة أبةياال الموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكة  أ.د/ وكياال الكليااة للدةاسااات العليااا وال حااوث 
 . لمكافحة العدوى 

  :ـرارـالقــ

 وهم على النحو التالي.. ويرفع إلى الجامعة .الموافقة على قبول قيد الطالب المتقدميص 
 : : الطب ال شةي أوال 
 إيمان عبد المنعم محمود محمد ـ ط/    إيمان حسني محمد سالم ـ ط/
 رشا جالل مصطفي عبد النبي ـ ط/    رشا إبراهيم محمد نور الدين ـ ط/
 سومة السيد درويش عجالن ـ ط/    ريم محسن حسن الخولي ـ ط/
 أبو المعاطي خليلفاطمة عمر  ـ ط/  شيماء عبد الستار عبد العزيز العسكري  ـ ط/
 إيمان فوزي مصطفي محمد الشنواني ـ ط/    أحمد عطية على سالمة ـ ط/
 منار محمود الخضري حسب هللا ـ ط/    مروة أحمد محمود قدح ـ ط/
 ابتسام محمد محمود سليمة ـ ط/   مي وحيد جابر سيد أحمد عبده ـ ط/
 رين أحمد محمد أحمد فكي ـ ط/    أحمد أحمد فتحي داعوش ـ ط/
 أسماء محمد سالم علم الدين ـ ط/    أسماء أحمد محمد زعربانـ ط/
 أشواق عبد الرازق محمود أحمد طعيمة ـ ط/    أسماء محمد محمد البرلس ـ ط/
 بسمة رضا موسي الدسوقيـ ط/    أيمان على محمد احمدي ـ ط/
 زينب حسن عدلي عبد الشافي ـ ط/    ريهام أحمد محمد شلبي ط/
 شيماء كامل سعد مكاوي  ـ ط/   ة محمود عبد القادر بديرسار  ـ ط/
 محمد أحمد عبد الرازق دياب ـ ط/   فاطمة الزهراء مختار أحمد ربيع ـ ط/
 محمد بيومي على النحاس ـ ط/    محمد أحمد محمد زعربان ـ ط/
 محمود سعد إبراهيم محمد جاب هللا ـ ط/  محمود خالد عبد الحميد إبراهيم عدس ـ ط/
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 مروة حسن عبد الرحمن أمين  ـ ط/   محمود صابر جابر عز جوله ط/ـ 
 نهي محمد كمال أبو حسين ـ ط/   مروة رمضا العزب عبده رزق  ـ ط/
 هدير عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي ـ ط/    هاني جالل إبراهيم خفاجي ـ ط/
 وائل عادل بكر عبد العاطي ـ ط/   هند محمد عفت خطاب طراد ـ ط/
 أحمد إبراهيم السيد الدسوقي ـ ط/   وائل عادل عبد الحميد الشافعي ـ ط/
 إسالم محمد عبد السالم محمد الشيخ ـ ط/    أحمد محمد نجيب كشك ـ ط/
 أسمهان فهيم محروس حمودة ـ ط/    أسماء محمد أحمد شرشر ـ ط/
 أماني نصر عبد الحميد نصر ـ ط/   أماني سعيد سعد على بكير  ـ ط/
 حنان صالح محمد مصطفي ـ ط/    ان صالح أحمد العدوي إيمـ ط/
 رحاب السيد أبو المعاطي شلبي ـ ط/  خالد مجدي محمد عبد الرحيم العباسي ـ ط/
 سامح حسني عبد العزيز الجمالي ـ ط/   ريم عبد الجواد عبد الغفار نويصير ـ ط/
 رمضان سمر إبراهيم عبد العاطيـ ط/   سماح أحمد بركات عبد الرشيد ـ ط/
 عبد الرحمن عبد العزيز أبو العزم يوسف ـ ط/    صفوة فكري على الشوربجي ـ ط/
 عالء مسعد إبراهيم إسماعيل الجمال ـ ط/   عالء رامز محمد رامز فهمي ـ ط/
 غادة على بيومي عبد هللا ـ ط/   عمرو عبد العال عبد العال الشيخ ـ ط/
 د الرحمن محمد سلطانمحمد عب ـ ط/    لمياء محمد طه خليل ـ ط/
 محمد قدري زكي النشار ـ ط/   محمد عبد العزيز موسي حويدق ـ ط/
 منار سامي عبد المجيد أحمد ـ ط/   محمود الحسن مهدي عبد الحكيم ـ ط/
 نبراس عادل محمد الشافعي المليجي ـ ط/    مني يسري أحمد غانم ـ ط/
 جوزيف غبريـال جرجس هاني ـ ط/   نشري نبيل عبد الواحد إبراهيم  ـ ط/
 وليد معوض على عبد الحليم ـ ط/    هشام مجدي محمد شفيق ـ ط/
 على حسانين على حسانين زهران  ـ ط/   شيرين محمد نجيب على حمودة ـ ط/

 ثانيا : طب األسناص :
 زينب حسين محمود إبراهيم جعفر ـ ط/   مجدي حسن الصنفاوي  دعاء ـ ط/
 هدي زكي محمد خليل إبراهيم ـ ط/   فرحات عبد الصمد بيومي لبيب  ـ ط/
 أميرة محمد محمد السيد  ـ ط/    إبراهيم محمد أحمد الرمادي ـ ط/
 إيمان صبحي إبراهيم حسن إبراهيم ـ ط/   أية محمد جمال على الشنواني ـ ط/
 الشيماء محمد شوقي سليمان موسي ـ ط/    إيهاب هاشم شعبان زعربان ـ ط/
 محمود حمدي محمود المنوفي   ـ ط/    ى السبروتريم مختار عل ـ ط/
 نهي محمد محمد متولي أبو السعود ـ ط/    محمد زكريا على قطقاطاـ ط/ 
 أحمد جمعه محمود المصري  ـ ط/   أحمد بيومي عبد الفتاح الطرش ـ ط/
 أسماء ماهر حامد إبراهيم طه ـ ط/    إسالم عالء صبحي حجاج ـ ط/
 زيد أبو زيدأميرة أبو زيد أبو  ـ ط/   عفيفي محفوظ أسماء ممدوح محمد ـ ط/
 أية محمد احمد أبو النور ـ ط/   أميرة سعيد محمد محمد الحماقي ـ ط/
 خالد محمود حسن الشريف ـ ط/    بسمة صالح محمد قشقوش ـ ط/
 رشا فتحي عبيد على العشري  ـ ط/   حاتم الرفاعي أحمد الحسيني ـ ط/
 دعاء فوزي مرزوق محمد ـ ط/  عبد النبي المسيري ريهام محمد خميس  ـ ط/
 ساندي عبد المنعم حسين إبراهيم شنح ـ ط/  سارة عبد العظيم السيد الطنطاوي المشايخ ـ ط/
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 عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم أحمد ـ ط/    سلوي هاشم محمد الشريف ـ ط/
 ادي دويدارعصام أحمد أبو ش ـ ط/   عبير دسوقي مصلحي النعماني  ـ ط/
 عماد عبد الجليل سليمان الخوليـ ط/    عالء محمود رجب رسالن ـ ط/
 محرز محمد إبراهيم محرز ـ ط/   غادة حامد عبد الصمد أحمد شنب ـ ط/
 مجدي السيد رضا محمد جمال الدين ـ ط/   محمد عبد الرحمن محمد حسين ـ ط/
 كامل محمد  الشايب أحمد مجدي مصطفي ـ ط/    مصطفي أحمد محمود قدح ـ ط/
 محمد نبيل محمد عبد العزيز العجمي الخولي  ـ ط/   أحمد عبد الجواد محمد شاهين ـ ط/

 الصيدلة :كلية ثالثا : 
 فدوي محمد حماد السيد عنيو ـ ط/    سارة مجدي عطية خميس ـ ط/
 أماني محمد أحمد خال  ـ ط/    والء أبو بكر رشدان سكر ـ ط/
 رانيا إبراهيم عبد الخالق أحمد ـ ط/   سي موسي نصارإيمان محمد مو  ـ ط/
 ريهام مصطفي النحاس محمد شلبي ـ ط/   رنا عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي ـ ط/
 سماء سعيد إبراهيم دنيا ـ ط/   سارة يسري عبد المقصود خيرة ـ ط/
 أحمد رمضان سليمان محمد ـ ط/    هالة عز الدين أحمد على ـ ط/
 أسماء محمد نجيب لطفي ـ ط/    طلعت شهدي أحمد إسراء ـ ط/
 جوليا فريد شوقي سليمان ـ ط/    بسمة أحمد حافظ البية ـ ط/
 فاتن عبد الخالق السيد أبو محمود ـ ط/    عزة عبد هللا معوض عبيد ـ ط/
 مروة محمد عبد السميع خطاب ـ ط/   ماريان صموائيل صليب خليل ـ ط/
 هبه عباس حسن الشافعي ـ ط/  بد الرازق العشماوي نجالء عبد العزيز ع ـ ط/
 يسرا محمد عاصم عبد الحميد صقر ـ ط/   والء أحمد عبد الرازق أبو المجدـ ط/
 أحمد جمال عواد محمد ـ ط/   أحمد جمال الدين صابح على  ـ ط/
 أالء محمد عبد الغفار شلبيـ ط/   الشيماء عبد المرضي محمد منصور ـ ط/
 إيمان محمد عبد الونيس خليفة ـ ط/   مد عبد العظيم الجمل سعدهإيمان أح ـ ط/
 أميرة عبد النبي عراقي محمد  ـ ط/    إيناس رأفت فريد أبو السعود ـ ط/
 بسمة عبد الباسط السيد مأمون  ـ ط/   باسنت أحمد مصطفي الهجع ـ ط/
 لحديديداليا محمد سيف النصر محمد ا ـ ط/    تريزا عبده سليمان البوهي ـ ط/
 رضوي عصام الدين حمزة محمد ـ ط/   رانيا محمد أبو النصر حنوت ـ ط/
 سعدية عبد الرازق إبراهيم النحاسـ ط/    زينب صابر جابر عزجولة ـ ط/
 سارة نبيل أبو العزم الشوني  ـ ط/    سارة رشاد السيد عبد هللا ـ ط/
 ب محروسسحر محروس عبد الوها ـ ط/    سالي كمال فؤاد قنديل ـ ط/
 سمية مصطفي كمال فهيم خميس ـ ط/    سمر فؤاد السيد عمر ـ ط/
 عبير نشأت عبد الحميد يوسف ـ ط/   سها  عبد الستار السيد حسنين ـ ط/
 عالء الدين السيد عمر السيد عبد الفتاح ـ ط/    عزة صبحي إبراهيم الخولي ـ ط/
 عبد الرؤ  الحفناوي ماهيتاب صبري  ـ ط/    جولةفاطمة صابر جابر عز  ـ ط/
 منة هللا السيد السيد مرسي ـ ط/   مروة مصطفي عبد المنعم إبراهيم  ـ ط/
 نورا محروس موسي أبو موسي ـ ط/   منى صالح الدين فوزي قنصوة ـ ط/
 هبه جمال محمد محمود ـ ط/    هبه السيد محمد هزو ـ ط/
 يوسف مجاهد هبه عبد المعز محمد ـ ط/    هبه صبري عباس الشاكري  ـ ط/
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 مروة قطب على طير البر ـ ط/    وعد محمد عبد الغني عرفه ـ ط/
 محمود عبده قشقوشمرام  ـ ط/   يارا محمود مصطفي الحفناوي  ـ ط/

 التمةيض :كلية ةا عا: 
 هناء محمود مصطفي أحمد مصطفي ـ ط/    حنان فاروق سعد المعامليـ ط/
 دعاء طارق عبد الحميد داود ـ ط/   هند جودة سعيد عبد النبي سعد ـ ط/
 رشا محمد مختار الشافعي عبد الدايم ـ ط/   سارة محمد عبد العزيز عتريس ـ ط/
 إيمان شلبي مصطفي عثمانـ ط/    هالة محمد حافظ عبد ربه ـ ط/
 أنغام أشر  محمد بنداري  ـ ط/   ماجدة جمال محمود عبد المعطي ـ ط/
 ـ ط/ إسراء أشر  محمد بنداري   محمد شيماء عبد الطيف أحمد سيد أحمد  ـ ط/

 ـ ط/ حسناء خيري عبد الحميد   ـ ط/ جهاد محمد محمد شحاته
 ـ ط/ رشا إبراهيم محمد أبو ديب  ـ ط/ حسن صالح أبو الفتح الحفناوي 

 ـ ط/ هدي فوزي محمد داود   عبد الفتاح محمد عبده ـ ط/ نعمات
 الستار عامر محفوظـ ط/ أميمة عبد    ـ ط/ هنادي صابر متولي عواض

 إبراهيم زيدان  يـ ط/ كعب الخير عبد العاط
 999/9/5/2017الموضوع رقم 

جـودة الرعايـة بلومـه للد 2017قبول دوة  القيد دوة أبةيال الموافقة على  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وال حوث 
 الصحية وسالمة وأمان المريض .

  :ـرارـالقــ

 وهم على النحو التالي.. ويرفع إلى الجامعة .لى قبول قيد الطالب المتقدميص الموافقة ع
 أوال : الطب ال شةي :

 ـ ط/ لمياء بكري حامد بكري عطا   ـ ط/ صفا حمدي القلش السيد
 ـ ط/ سمر على محمد محمد بلطي   ـ ط/ مروة محمد محمود محسب
 عبد اللطيفـ ط/ إنشاد السيد محمد    ـ ط/ أية مصطفي على بركات
 ـ ط/ بسمة شكري حامد إبراهيم    ـ ط/ هبه عرفة االمام سالمان

 ـ ط/ أسماء شوقي عبد الرحمن بده  ـ ط/ محمد مررزق عبد المقصود عبد هللا
 ـ ط/ محمد جمال عبد السالم حسين   ـ ط/ محمد عاصم عبد الجواد عالم

 بليغ عمر طه محمد رزق  ـ ط/    عماد حمدي سند محمد ـ ط/
 إيمان شوقي عبد الرحمن  ـ ط/  أسماء عز الدين درويش إبراهيم ـ ط/
 إيمان أحمد أحمد البتانوني ـ ط/  أسماء عبد المنعم مصطفي برسيم  ـ ط/
 داليا سعيد محمد الشرقاوي  ـ ط/   محمد مسعد محمد بالبل ـ ط/
 بسمة محمد بكر بكر محمد طه ـ ط/   منى راشد عبد اللطيف محمد ـ ط/
 والء السيد محمد المتولي ـ ط/   يارا نبيل حلمي الشعراوي  ـ ط/
 بسمة إبراهيم محمد مرسي  ـ ط/  شريف عبد المنعم عبد الغني عمر ـ ط/
 أحمد عادل المحمدي بركات ـ ط/  اهيم شردوحمحمد إبراهيم يوسف إبر  ـ ط/
     هبه جمال فتحي سليم ـ ط/
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 ثانيا : كلية الصيدلة :
 أسماء عبد الرحيم الدسوقي عبد الهادي ـ ط/   الرازق أبو المجد والء أحمد عبد ـ ط/
 إسراء مصطفي محمد سالم ـ ط/   دعاء محمد إسماعيل السيد ـ ط/
 فاطمة الزهراء شاكر عراقي محمود سالم ـ ط/  ريهام عبد السالم محمد إبراهيم عيد ـ ط/
 شيرين مسعد لبيب الشافعي ـ ط/   شيماء محمد محمود صقر ـ ط/
 هاجر محمد فؤاد حرفوش ـ ط/    رشا حميدة قطب أحمد ـ ط/
 أية مجدي فرج هللا حرحش ـ ط/   شريهان سعد محمد أبو السعود ـ ط/
 

 كلية طب وجةاحة الفم واألسناص :ثالثا : 
 ابتهال إبراهيم محمد سعد الدين قلمة ـ ط/  أسامة حمود عبد العزيز المحراث ـ ط/
 أسامة محمد أمين الزرقاني ـ ط/   مانعثمان حسين السيد عث ـ ط/
 دينا محمد أمين عبد الرحمن ـ ط/ ياسمين عبد الجواد عزب محمد دسوقي ـ ط/
 سارة السيد محمد عبد اللطيف ـ ط/   هالة أنور عبد الرحمن حجازي  ـ ط/

 ةا عا : كلية التمةيض :
 إيمان سعيد أحمد الشيخ ـ ط/   هناء سامي مصطفي هجرس ـ ط/
 عزة سمير عبد االله جسد ـ ط/  ير مصطفي متولي السلكاوي سه ـ ط/
 رشا عبد الجواد سليمان عبد الجوادـ ط/  الرازق عبد بد الحميد أحمد عأسماء  ـ ط/
 أسماء محمد غباشي إسماعيل االسرج ـ ط/   رشا محمد إبراهيم الفرماوي  ـ ط/
 عال فتحي محمود محمد ـ ط/   أماني محمود على عالم ـ ط/
 عبد الواحد سليمان عبد الواحد سلطان ـ ط/   دعاء سعيد عبد الواحد حسن ـ ط/
 مروة إبراهيم السيد محمد ـ ط/   عبير على حسين الجمل ـ ط/
 نشوي السيد عبد الفتاح الشربيني ـ ط/   حسناء سعيد عبد الجواد حسين ـ ط/
 شيماء مجدي محمد الشرابي  ـ ط/

 : ما يستجد من أعمال:  تاسعا
 1000/9/5/2017ضوع رقم المو

 الجود  الموافقة على اعتماد القواعد المنظمة للعمل بوحد  ضماص ـ بشأن مدية وحد  ضماص الجود   الكليةد/ ض خطاب عة 
  :ـرارـالقــ

 . ... ويرفع للجامعة الموافقـة 
 1100/9/5/2017الموضوع رقم 

اةداةات شةاء ثالث بةامج ساوفت وياة لتطاوية العمال  اقة على المواف ـ بشـأن مدية وحد  ضماص الجود   الكليةد/ عةض خطاب 
 اآلتية :  بةنامج الدةاسات العليات ااا بةنامج الخةيجيص  ااا بةنامج التدةيب 

 و تم عةض تقاةية فةق المعايية وأخة المستجدات والمعوقات التي تواجههم والمطلوب في الفتة  القادمة .
  :ـرارـالقــ

  .م  للمجلس القاديؤجل 
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لى هنا انتهى المجلس مص نظة الموضوعات المعةوضة بجادول األعماال الياوم فاأعلص السايد األساتاذ الادكتوة/ أحماد  وا 
 . ةئيس المجلس ةفع الجلسةعميد الكلية و  أحماد على جمال الديص

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  عبد الونيس بحيرىعصام أ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 


