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 أمانة المجالس واللجان 

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

 20/5/1010الموافق األحد المنعقدة يوم و

اعة العاشرة والنصف صباح يوم وذلك في تمام الس 9102/9191" للعام الجامعي التاسعةعقد مجلس الكلية "الجلسة 
 عميد الكلية ورئيس المجلس بحضور كل من: .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 01/5/9191األحد الموافق 

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

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

 المناعةرئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية و     ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم
 ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ    مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

   ئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــةر   أ.د/والء فريد عبد العزيز موسيـ  
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس   حروسأميمه أبو الفتح محمد مـ أ.د/ 

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

   رئيس قسم جراحة المسالك البولية    أ.د/ سلطان محمد سلطانـ 
 رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة    حي حمودةـ أ.د/مها أحمد فت

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

 رئيس قسم الجراحة العامة     ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان
 ـة األشعة التشخيصيــــرئيس قسم    لمنعم دسوقي محمدـ أ.د/ بسمة عبد ا

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة      ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب    ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 
 العينقائم بعمل رئيس قسم طب وجراحة     ـ أ.د/ هدى محمد كامل السبكي

 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 
  رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن     أحمد عامر عبد الوهاب  ـ أ.د/

  رئيس قسم الهستولوجيا    ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 مركـــزةرئيس قسم التخدير والعناية ال    ـ أ.د/ غادة علي حسن إبراهيم 
 رئيس قسم الفسيولوجيا     ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 
 رئيس قسم طب األطفـــــــــــال    ـ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب
 لنوويرئيس قسم عالج األورام والطب ا    ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة
   رئيس قسم جراحة العظــــــام    ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد

 قسم األمراض المتوطنةرئيس    ـ أ.د/ أيمن محمد عبد الغني اللحلح 
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 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ـ أ.د/ رشا على مصطفي القباني 
 ــرةقائم بعمل رئيس قسم طب األسـ     ـ   د/ أمل أحمد سالمة

  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر    ـ  د/ رفيق فكري برسوم سليمان 
 قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ   د/ مها محمد على البطش 

   أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة          ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
     أستاذ بقسم الباثولوجيا      يم قنديلأ.د/ منى عبد الحلـــ 

  أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة    ـ أ.د/فاطمة النبوية عبد الهادي
 أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      ـ أ.د/ نيرة فهمي جرجس

 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة    ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب
  أستاذ بقسم الفسيولوجيا    م أحمد ضياء عبد الرازق ـ أ.د/ هشا

   أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    ـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر
  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية     ـ أ.د/ إيناس سعيد سيد أحمد

 أستاذ بقسم الباطنة العامـــة   عالء الدين عبد السالم داود أ.د/ ـ 
        ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      د/ داليا مفرح السقاـ أ.
  أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي    ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق 

 أستاذ بقسم األمراض الصدرية     ـ أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش 
 عينأستاذ بقسم طب وجراحة ال     حاتم محمد جاد يوسف ـ أ.د/

 أستاذ بقسم الجراحة العامــة       ـ أ.د/ محمود عبد اللطيف بهرام
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة    ـ أ.د/ عزة جابر عنتر فرج

 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي    ـ أ.د/ أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمام
   أستاذ بقسم الطفيليــــات    أ.د/ نانسي محمود حربةــ 

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية      ـ أ.د/ عزة زغلول لبيب
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية    ـ أ.د/ فاطمة أحمد الصيرفي 

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

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

 ـةاألشعة التشخيصيــــمدرس بقسم      ـ  د/ طارق فوزي عبد الصمدـ
 وتم دعوة كل من :* 

 األستاذ بقسم جراحة العظام والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  يبــ أ.د/ محمد الصاوي حب
 9+5المساعد بقسم الهستولوجيا     تكاملي األستاذ   ـ د/ هالة محمد الحرون
 المساعد بقسم طب األسرة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي األستاذ   ـ د/ نجوي نشأت حجازى

 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــةـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي.د/ صفاء عبد الظاهر أمين ـ أ

 يصيةأستاذ بقسم األشعة التشخ ـ  أ.د/ حازم حسن عيد حسن     أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ السيد مرسي زكي
ـ   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاءـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز ـ أ.د/ خالد موسى أبو العنين

 توطنة بقسم األمراض الم األستاذ أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة  ـ أ.د/ حسام إبراهيم محمد علي   .د/ إيمان عبد الفتاح بدرأ
    أستاذ بقسم جراحة المخ واالعصاب ـ أ.د/ حسام عبد الحكيم النعماني  أستاذ بقسم طب األطفال    ـ أ.د/ غادة محمد المشد
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   أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ غادة حسن الصيفي أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية  ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى 
 أستاذ متفرغ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ سامي الحسيني عطية    أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويةبد العزيز عمارة  ـــ أ.د/ أحمد محمد ع

ـ  أستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا  ـ أ.د/ أسماء جابر عبده   أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة ـ أ.د/ سعيد إبراهيم المالح
 ستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية أعبد هللا حنفي عبد العزيز  ـ د/  أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامةد/ ياسين صالح ياسينأ.
 

عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم "  محمود عبد العزيز متولي قورةواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء ثم 

ـــ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات عقد اليوم مجلس كلية طب المنوفية جلسته التاسعة للعام الجامعي 
 .  ZOOMعبر المنصات اإللكترونية ببرنامج  9102/9191

شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا هللا سبحانه وتعالي أن يرفع هنا سيادته السادة الحضور بـــ 
 عنا هذا الوباء وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه أو سوء والعالم أجمع .

ـــ أوضح سيادته الموقف من الحاالت المصابة من األطقم الطبية بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية ودور فريق 
لألطقم الطبية ومن يثبت  Rapid Test(  إختبار سريع 011ة األزمة في المتابعة المستمرة على مدار الساعة وتوفير عدد )إدار 

 له . PCRإيجابية وجود األجسام المضادة يتم عمل تحليل 
للعاملين بجامعة ــــ كما استعرض سيادته الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها من قبل إدارة الجامعة لتجهيز مستشفي عزل 

المنوفية و وافق المجلس على تشكيل لجنة من فريق إدارة األزمة باإلضافة لعدد خمسة من أعضاء مجلس الكلية لمتابعة األمر 
 لحين تنفيذه واالنتهاء من كافة اإلجراءات الالزمة .

 

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

 وال : المصادقات :أ
  485/9/5/1010الموضوع رقم 

 الموافق األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191 يللعام الجامع" الثامنةالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
... وكذلك محضر اجتماع مجلس الكلية  589/8/4/9191حتى  541/8/4/9191 والمتضمنة القرارات من  09/4/9191

 رقم والمتضمنة القرار 92/4/9191والمنعقدة يوم األربعاء الموافق  9102/9191الطارئة" للعام الجامعي "الجلسة 
585/8/4/9191 . 

 القــــرار :

للدبلومات  0202قبول دورة قيد دور إبرايل الموافقة على  ـ بشأن 578/8/4/1010موضوع رقم للبعد إضافة  ةالمصادق
 تمريض         اسم الطالبة/ سحر فكري محمود جبر الشاعر  9102/9191للعام الجامعي الخاصة 

 .دبلومة المهنية لمكافحة العدوىللالطالب/ مرقس وجيه القمص مرقس  طب أسنان   ــــ  تمريض لطالبة/ إيمان جالل عبد هللا ا
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  585/9/5/1010الموضوع رقم 

الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191للعام الجامعي " شئون التعليم والطالبلجنة  "إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
01/5/9191 
 القــــرار 

 أحيط المجلس علما
  585/9/5/1010الموضوع رقم 

  األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191للعام الجامعي القيم وأخالقيات البحث العلمي" لجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 02/4/9191الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
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  758/9/5/1010الموضوع رقم 

والمنعقـدة يـوم  9102/9191للعـام الجـامعي شـئون خدمـة المجتمـت وتنميـة البيئـة لجنـة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
  . 99/4/9191الموافق  األربعاء

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  858/9/5/1010الموضوع رقم 

ــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع  ــة" لجن ــات الثقافي الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  9102/9191للعــام الجــامعي العالق
5/5/9191 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  958/9/5/1010الموضوع رقم 

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

 أحيط المجلس علما
  905/9/5/1010الموضوع رقم 

الموافق  الثالثاءوالمنعقدة يوم  9102/9191للعام الجامعي " األزمات والكوارثلجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
98/4/9191 
 القــــرار 

 أحيط المجلس علما
 

 ت أخري :ثالثا : موضوعا
  295/9/5/1010الموضوع رقم 

الموافقة على إمكانية عقد اجتماعات اللجان العلمية ولجان القطاع  ـــ بشأن أمين المجلس اإلعلي للجامعاتعرض خطاب أ.د/ 
مثل  ذلك وذلك لمدة شهر فقط في س إن أمكننواللجان المنبثقة عن المجلس األعلي للجامعات عن طريق استخدام الفيديو كونفرا

 الظروف الراهنة .
 القــــرار

 الموافقة
 

 رابعا: موضوعات شئون التعليم والطالب :
  159/9/5/1010الموضوع رقم 

إضـافة درجـات أعمـال السـنة ودرجـة العملـي للمجمـوع التراكمـي للفرقـة ــــ بشـأن  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 
 الثالثة )نظام قديم( .

 القــــرار

 درجة العملي ... ويرفع للجامعة . إضافةعدم و أعمال السنة  %91 إضافة لموافقة علىا
 
 

  359/9/5/1010الموضوع رقم 

النهائيـة علـى أن  سـة النظريـة أون نيـن لطـالب الفـرقاسـتكمال الدراــــ بشـأن  وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالبد/ أ.مذكرة  
 .يكون تدريس العملي عند عودة الدراسة 

 القــــرار

نهاء الدراسة النظري أو الين مع عمل كورسات عملي مكثفة حين عودة الدراسة لطبيعتها   .ضرورة استكمال األقسام وا 
 

 موضوعات شئون هيئة التدريس: :خامسا
  459/9/5/1010الموضوع رقم 



   92/5/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

5 

 
 

إحاطة المجلس علما بتقرير ــ بشأن ـ عرض خطاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة التظلمات
بأنه ال يرقي لوظيفة   التشريحلمدرس بقسم اللجنة العلمية الدائمة لوظيفة أستاذ مساعد الخاص د/ أحمد سعيد سالم سالمان ا

 أستاذ مساعد  ... وأصت بالموافقة على حفظ التظلم لعدم أحقية المتقدم فيه .
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  559/9/5/1010قم الموضوع ر

ـــ بشــأن وكيــل أول وزارةالجامعــة أمــين عــام / عــرض خطــاب أ ( أعضــاء هيئــة التــدريس النتــدابهم إلــى 7الطلبــات المقدمــة مــن ) ــ
وعــدم الموافقــة علــى تعاقــد د/ أحمــد محمــود زيــن العابــدين  التــأمين الصــحي بمحافظــة المنوفيــة فــي غيــر أوقــات العمــل الرســمية ...

طفــال للعمــل بالتــأمين الصــحي بطنطــا ورفــض طلبــه لعــدم قيامــه علــى ســند صــحيح مــن القــانون وهــي حالــة المــدرس بقســم طــب األ
 مماثلة للطلبات المقدمة .

 القــــرار

 على النحو التالي :... ويرفع للجامعة  الموافقة
ي بشـبين الكـوم فـي غيـر ـــ د/ سوزي فوزي جوهر المدرس بقسم عالج األورام والطب النووي انتـدابها إلـى التـأمين الصـح0 

 أوقات العمل الرسمية .
ـــ د/ على محمد الخولي المدرس بقسم الباطنـة العامـة انتدابـه إلـى التـأمين الصـحي بشـبين الكـوم فـي غيـر أوقـات العمـل 9 
 الرسمية .
مين الصـحي بالشـهداء ـــ د/ إيناس أبو بكر الخولي األستاذ المسـاعد بقسـم عـالج األورام والطـب النـووي انتـدابها إلـى التـأ5 

 في غير أوقات العمل الرسمية .
 مستشــفي الطلبــة الجــامعيإلــى  أمــراض النســاء والتوليــد انتدابــهبقســم  األســتاذ المســاعدـــــ د/ عــالء الــدين فــتح هللا الحلبــي 4 

 بشبين الكوم في غير أوقات العمل الرسمية .
فــي  مستشــفي القبــاري باإلســكندريةانتدابــه إلــى  خ واألعصــابجراحــة المـبقســم  األســتاذ عصــام الــدين جــابر صــالحد/ أ.ــــ 5 

 غير أوقات العمل الرسمية .
بشـبين الكـوم فـي  مستشـفي الطلبـة الجـامعيانتدابه إلى  أمراض النساء والتوليدبقسم  األستاذ أسامة على الكيالنيد/ أ.ـــ 6 

 غير أوقات العمل الرسمية .
بقسم عالج األورام والطب النووي انتدابها إلى التـأمين الصـحي بشـبين الكـوم فـي  ستاذاأل إيمان عبد الرازق توفيقد/ أ.ـــ 7 

 غير أوقات العمل الرسمية .
فـي غيـر أوقـات العمـل  د/ أحمد محمود زين العابدين المدرس بقسم طب األطفـال انتدابـه إلـى التـأمين الصـحي بطنطـاـــ 8 
 الرسمية .

 
 

  559/9/5/1010الموضوع رقم 

األشعة التشخيصية  بقسم المعيدأحمد جابر فتوح الصواف / الطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  ئون هيئة التدريسمذكرة ش
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  759/9/5/1010الموضوع رقم 

األنف  بقسم معيدة سمعياتنانسي فتحي عبد المنعم عمران / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسواألذن والحنجرة بالكلية 

 ـرارـالقــ
 . ويرفع للجامعةالموافقة .
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  859/9/5/1010الموضوع رقم 

التوليد وأمراض النساء  بقسم المعيدةآنء ناجي محمد الغزالي / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفيةقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  959/9/5/1010الموضوع رقم 

 المدرس المساعدشريف رمضان عبد الخالق عبد الرحمن / الطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 رجة الدكتوراه .والكلية نظرا لحصوله على دقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرساألشعة التشخيصية بالكلية  بقسم
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  500/9/5/1010الموضوع رقم 

الجراحة  بقسم المدرس المساعدنجالء فتحي إبراهيم عامر / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لى درجة الدكتوراه .والكلية نظرا لحصولها عقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  250/9/5/1010الموضوع رقم 

الكيمياء الحيوية بالكلية  بقسم المدرس المساعدمي أحمد حافظ / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 جة الدكتوراه .والكلية نظرا لحصولها على در قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  150/9/5/1010الموضوع رقم 

الكيمياء الحيوية  بقسم المدرس المساعدمنى أحمد عباس / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لدكتوراه .والكلية نظرا لحصولها على درجة اقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  350/9/5/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا  بقسم المدرس المساعدمنال منير محمد منصور / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 على درجة الدكتوراه .والكلية نظرا لحصولها قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرساإلكلينيكية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  450/9/5/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا  بقسم المدرس المساعدأميرة عبد هللا محمود فوده / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ها على درجة الدكتوراه .والكلية نظرا لحصولقسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  550/9/5/1010الموضوع رقم 

طب وجراحة العين بالكلية بقسم المدرس محمد سامي عبد العزيز  /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لجنة العلمية الدائمة .بذات القسم والكلية بناءا على قرار ال أستاذ مساعدلشغل وظيفة 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  550/9/5/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية بقسم المدرس أميرة محمد فؤاد شحاته  /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . أستاذ مساعدة لشغل وظيف
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 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  750/9/5/1010الموضوع رقم 

األنف واألذن بقسم لمدرس السمعيات اأحمد محمود زين العابدين  /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 سمعيات بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . أستاذ مساعدلشغل وظيفة والحنجرة بالكلية 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  850/9/5/1010الموضوع رقم 

 تعيين كل من :الموافقة على ـ بشأن  يئة التدريسمذكرة شئون ه
 د/ نيفين إبراهيم سامي أحمد   مراد بشاي مينا /د
بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية  أستاذ مساعدلشغل وظيفة القلب واألوعية الدموية بالكلية بقسم المدرسين 
 الدائمة .
 القــــرار

 ذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األسات
  950/9/5/1010الموضوع رقم 

لشغل الباثولوجيا بالكلية بقسم األستاذ المساعد  محمد إبراهيم شعبان /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة أستاذ وظيفة 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  205/9/5/1010الموضوع رقم 

األشعة بقسم األستاذ المساعد  أشرف أنس فهمي عبد الحميد زيتون /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .بذات القسم والكلية بناأستاذ لشغل وظيفة التشخيصية بالكلية 

 
 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  252/9/5/1010الموضوع رقم 

الجراحة العامة بقسم األستاذ المساعد  محمد صبري مشحوت عمار /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
بذات القسم والكلية تخصص دقيق )جراحات الجهاز الهضمي واألورام( بناءا على قرار اللجنة العلمية ذ أستالشغل وظيفة بالكلية 
 الدائمة .
 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  152/9/5/1010الموضوع رقم 

الصدرية بقسم األستاذ المساعد  مصطفي أغا محمد عبد الستار /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .أستاذ لشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  352/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة  الهستولوجيبقسم  المدرس أسامة جمال الدين على المليجيد/  أعاره النظر في تجديدـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 95/4/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  عاشرعام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  452/9/5/1010الموضوع رقم 
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الصحة العامة بقسم  األستاذ المساعدفيصل مصطفي فرحات د/  هالنظر في تجديد أعار ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 09/6/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  عاشرلمدة عام  وطب المجتمع

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  552/9/5/1010الموضوع رقم 

 سابعلمدة عام  طب األطفالبقسم  المدرسدعاء محمود عليان د/  د أعارهالنظر في تجديـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/8/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  بجامعة الملك فيصل للعملبدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  552/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة  جراحة التجميل والحروقبقسم  األستاذأحمد محمد البارة د/ أ. د أعارهالنظر في تجديـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/5/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  سابععام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  752/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة عام  الباثولوجيابقسم  األستاذ المساعدمحمد أحمد التحمودي د/  ارهالنظر في تجديد أعـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/9191بمستشفي الوالدة واألطفال بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  سابع
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

  852/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة عام  طب األطفالبقسم  األستاذ المساعدداليا منير الالهوني د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  لتدريسمذكرة شئون هيئة ا
بدولة األمارات العربية المتحدة مع تغير مكان العمل من المملكة العربية السعودية إلى اإلمارات العربية المتحدة   للعملبدون مرتب  رابع

 . 98/5/9191اعتبارا من 
 ـرارـــالق

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  952/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة  األشعة التشخيصيةبقسم  المدرسصفاء أبو القاسم محمد د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 08/5/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  ثالثعام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  105/9/5/1010الموضوع رقم 

األمراض الصدرية بقسم  المدرسأحمد عبد الرحمن األسدوي د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
ن مستشفي توام ـــ العين إلى مع تغيير مكان العمل م 0/7/9191بدولة األمارات اعتبارا من للعمل بدون مرتب  ثالثلمدة عام  والتدرن

 مستشفي ميديكبتك الجوهرة ـــ العين .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  251/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة  طب األطفالبقسم  أستاذ متفرغمحمد ناصر حامد بحبح د/ أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 92/5/9191اعتبارا من  بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزياللعمل ب بدون مرت سابععام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  151/9/5/1010الموضوع رقم 



   92/5/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

9 

 
 

لمدة الجراحة العامة بقسم  أستاذ مساعدأحمد فوزي علي عبد هللا د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/8/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل  رابععام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  351/9/5/1010الموضوع رقم 

 ثامنلمدة عام  االميكروبيولوجيبقسم  أستاذ مساعدعماد محمد عيد د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/8/9191ية السعودية اعتبارا من بالمملكة العربللعمل 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  451/9/5/1010الموضوع رقم 

التشريح واالجنة بقسم مدرس أسماء سعيد عبد المنعم عيسوي د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/8/9191لسعودية اعتبارا من بالمملكة العربية اللعمل  سابع بدون مرتبلمدة عام 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 

  551/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة التشريح واالجنة بقسم  أستاذ مساعدجيهان فاروق العقباوي د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 0/8/9191عودية اعتبارا من بالمملكة العربية السللعمل  خامس بدون مرتبعام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  551/9/5/1010الموضوع رقم 

لمدة  أعاره جراحة القلب والصدربقسم  أستاذ مساعدأسالم إبراهيم محب د/  منحالنظر في ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 امه بها .بلندن اعتبارا من تاريخ قيللعمل  ثالث أشهر بدون مرتب

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  751/9/5/1010الموضوع رقم 

أستاذ الجهاز الهضمي النظر في انتداب أ.د/ محمود أحمد فؤاد عبد العزيز الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
لتدريب أعضاء الوحدة على استخدام مي وذلك والمناظير بمعهد ثيودوربلهارس يوم واحد أسبوعيا  بوحدة مناظير الجهاز الهض

 . EUSجهاز 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  851/9/5/1010الموضوع رقم 

األستاذ بالقسم  أحمد ربيت العربجي/ أ.د لسيدبا األجازة الخاصة انتهاءعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباطنة العامة ـــ بشأن 
به بناء على شهادات طبية وعند تحسنه لم  ألمتمن العودة نظرا لظروف صحية طارئة ولم يتمكن  50/09/9102بتاريخ 

 ومازال خارج البالد ويطلب أخذ ذلك في االعتبار لحين تمكنه من العودة . يتمكن من العودة نظرا لتعليق رحالت الطيران
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  951/9/5/1010الموضوع رقم 

محمد فتح هللا أبو السيد أ.د/ الطلب المقدم من الموافقة على أ.د/ رئيس قسم التوليد وأمراض النساء ـــ بشأن  عرض خطاب
بسبب جائحة كورونا مع  لمنحة أجازة استثنائية لمدة عام لكونه في حظر كامل بالمملكة العربية السعوديةاألستاذ بالقسم  النصر

 .ة الخاصة به تعليق كافة الخطوات اإلدارية والمالي
 القــــرار
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  305/9/5/1010الموضوع رقم 

عطا هللا حافظ عطا بالسيد د/ عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة ـــ بشأن الموافقة على مد األجازة الخاصة 
في الوقت الحالي نظرا للظروف الراهنة بسبب فيروس ة المملكة العربية السعوديعودته من المدرس بالقسم وذلك بسبب تعذر هللا 

 .كورونا وتوقف الطيران 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  253/9/5/1010الموضوع رقم 

على تغيير مسمي القسم  5/4/0202مجلس القسم بتاريخ موافقة ـــ بشأن  األمراض المتوطنةعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم 
  بد والجهاز الهضمي واألمراض المعدية .والشهادات إلى الك

 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا 
  153/9/5/1010الموضوع رقم 

 كل من : المقدم من قبول انعتذار  الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
عن عدم السفر لحضور المؤتمر الدولي  بالكلية الباثولوجياقسم ورئيس األستاذ  حمد عبد الواحدمشيرة م د/ـــ أ.9

على نفقة الجامعة وذلك بروما ــ إيطاليا  9191يونيو  95حتى  99في الفترة  من  العشرون للكيمياء الطبية وتصميم األدوية
 فيروس كورونا .  نظرا لظروف إيقاف الطيران نتيجة جائحة 

الجمعية عن عدم السفر لحضور مؤتمر  بالكلية األشعة التشخيصيةقسم المدرس  شيماء عبد الحميد حسنين د/ــ ـ0
نظرا إلعتذار على نفقة الجامعة وذلك بفيينا ــ النمسا  9191يو ليو  02حتى  05في الفترة  من األوروبية السنوي لألشعة 

 الجهة المنظمة عن عقد المؤتمر .
عن عدم السفر لحضور المؤتمر  بالكلية الصحة العامة وطب المجتمعقسم المساعد األستاذ  عالم هبه خضري د/ـــ 3
نظرا على نفقة الجامعة وذلك بلندن ــ إنجلترا  9191 إبريل 04حتى  05في الفترة  من  السادس لطب الصناعاتالدولي 

لغاء المؤتمر لظروف إيقاف الطيران   فيروس كورونا .  نتيجة جائحة وا 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 

 :  سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
  353/9/5/1010الموضوع رقم 

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث مـذكرة 
( 5( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت اللجنة بتعديل )90تمت الموافقة على )لقيم بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ وا

 بروتوكول ماجستير ودكتوراه.
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
  453/9/5/1010الموضوع رقم 

 ة التدريس على النحو التالي:الموافقة على تسجيل أبحاث أعضاء هيئ ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 عدد األبحاث الدرجة القسم انســـــم م
 4 مدرس التخدير د/ نادية محي الدين بهجت 0
 4 أستاذ مساعد طب األطفال د/ نجوان يسري صالح 9



   92/5/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي التاسعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

 00 أستاذ مساعد طب وجراحة العين د/ فريد محمد وجدي فريد 5
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
  553/9/5/1010وع رقم الموض

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

 موافقة مجلس القسم الدرجة التخصص انســـــم م
 94/5/9191 ماجستير طب األطفال د العطارإيمان شوقي محمط/  0
 95/5/9191 ماجستير الطفيليات ط/أسماء رمضان فتحي علي حجازي 9
 51/5/9191 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ أحمد على اإلمبابي 5
 51/5/9191 ماجستير التوليد وأمراض النساء ط/ تامر يوسف نصر عطية 4
 0/5/9191 ماجستير القلب واألوعية الدموية افظط/ أيمن عثمان عبد المنعم ح 5
 95/5/9191 ماجستير جراحة المسالك البولية ط/ محمد جمال محمد هاشم 6
 95/5/9191 ماجستير جراحة المسالك البولية ط/ عبد السالم عبد هللا أبو النور 7
 0/4/9191 ماجستير القلب واألوعية الدموية ط/ طاهر محمد أحمد النجار 8
 94/5/9191 ماجستير طب األطفال ط/ مصطفي سعودي نبوي غنيم 2
 51/00/9102 ماجستير طب األطفال ط/ إيناس عبد الرحمن سعد داود 01
 0/5/9191 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ط/ هالة السد دومه 00
 96/9/9191 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية ط/إيمان صالح عبد المجيد 09
 90/0/9191 ماجستير التوليد وأمراض النساء أميرة محمد محمود عبد القادر ط/ 05
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
  553/9/5/1010الموضوع رقم 

عــدم تســديد رســوم المراجعــة الخاصــة بالمشــروع البحــث المقــدم مــن  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة 
لملـك فيصـل التخصصـي ومركـز المعلومـات ومركـز األبحـاث وسـوف تجـري الدراسـة فـي قسـم األورام والطـب النـووي مستشفي ا

 .بكلية الطب جامعة المنوفية
 القــــرار

مصـري جنيـة  5111تطبيق بند رسوم المراجعة للمشروعات البحثية من الئحة لجنة القـيم والمبـادئ التـي تـنص علـى تسـديد مبلـ  
دوالر مــن شــركات أو جهــات أجنبيــة وفــي حالــة تجديــد أو تغييــر البروتوكــول تســدد رســوم  511ات محليــة و مــن شــركات أو جهــ

 دوالر شركات أو جهات أجنبية . 911شركات أو جهات محلية وجنية  5111إضافية تقدر 

 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةثامنا :موضوعات 
  753/9/5/1010الموضوع رقم 

 الموافقة على : ـ بشأنالكلية لشئون خدمة المجتمت وتنمية البيئة مذكرة أ.د/ وكيل 
خدمـة المجتمــع وتنميــة البيئــة للجنــة الحكمــاء الــذي تــم تشــكليها  ــ إضــافة أ.د/ عبــد الــرحمن الســباعي وكيــل الكليــة لشــئون0 

 . 2/9/9191بقرار مجلس الكلية بتاريخ 
ــــ اقتـــراح تحصـــيل رســـوم مقابـــل اســـتخدام مـــدرج االحتفـــا9  الت بالكليـــة لحســـاب مركـــز الخدمـــة العامـــة بالكليـــة بعـــد عمـــل  ـ

 التجديدات الالزمة للمدرج .
ــ اقتراح تشـكيل لجنـة حكمـاء لكـل قسـم مختـارة مـن قبـل مجلـس القسـم لحـل المشـاكل داخـل القسـم وعـدم تحويـل المشـاكل 5 

 .في حدود اللوائح والقوانين  رئيس القسمأ.د/إلى الجهة األعلى إال بعد عرضها على اللجنة المختصة بمعرفة 
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ــ تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على نشر الثقافة الصحية عن مرض كورونا على صفحاتهم الخاصة على شبكة 4 
 االنترنت لما يتمتعون به من مصداقية داخل المجتمع المدني .

هـــاب علـــى صـــفحاتهم الخاصـــة علـــى شـــبكة ـــــ تشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بالكليـــة علـــى نشـــر الثقافـــة المناهضـــة ل ر 5 
 االنترنت لما يتمتعون به من مصداقية داخل المجتمع المدني  .

 القــــرار

 الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا

  853/9/5/1010الموضوع رقم 

( والخاصة باإليرادات من الالئحة 94على تعديل الفقرتين األخيرتين من المادة رقم ) الموافقة ـ بشأن الكلية عميد/ .دمذكرة أ
 . المالية اإلدارية الموحدة لبرنامج الدراسات العليا المهنية بنظام الساعات المعتمدة بكليات جامعة المنوفية

 القــــرار

م الوحـدة الحسـابية بالكليـة بتحصـيل اإليـرادات والصـرف الموافقة على فتح حساب مجنـب لهـذا البـرامج ضـمن حسـابات الكليـة وتقـو 
 منها ... ويرفع للجامعة 

  953/9/5/1010الموضوع رقم 

تصويب نتيجة امتحانات الدراسات العليا التيرم الثالث على  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
للطالبة/ هبه هللا أحمد  9102ية الصحية وسالمة وأمان المريض دور ديسمبر لطالب الدبلومة المهنية تخصص جودة الرعا

أي أن الطالبة كانت راسبة وبعد  941وحيث أن درجة النجاح  904/411محمد النحلة حيث كانت درجاتها في التيرم الثالث 
 .ثالث لتصبح ناجحة في التيرم ال 515/411إعادة تجميع درجات من خالل الكنترول أصبحت درجات 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
  405/9/5/1010الموضوع رقم 

زون درجة المشروع الموافقة على احتساب درجة مشروع الكاي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
فعة الخامسة نظرا لتعذر نزولهم التطبيقي وذلك لطالب دبلومة جودة الرعاية الصحية األولية وسالمة وأمان المريض الد

 المستشفي للتطبيق .

 القــــرار

  يؤجل لمزيد من الدراسة .
  254/9/5/1010الموضوع رقم 

تخصصـات  طالـب وطالبـة( 55)لعـدد الموافقـة علـى مـد فتـرة الدراسـة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوث 
 مختلفة .
 القــــرار

 مد فترة الدراسة لهم لمدة عام آخر وهم:  ... ويرفع للجامعةالموافقة على 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   منى عبد البصير محمد شريفط/ ـــــ 0
 )عامين(  ماجستير األمراض القلب واألوعية الدموية  محمود جمال عبد الخالق الخولي ط/ـــــ 9
 ر التوليد وأمراض النساءماجستي  شيماء محمد صادق كانون ط/ـــــ 5
 ماجستير جراح المسالك البولية  عماد عبد الهادي توفيق أبو ذكري ط/ـــــ 4
 ماجستير األشعة التشخيصية  عادل ماهر عبد هللا يوسف الغنام ط/ـــــ 5
 ماجستير األشعة التشخيصية  إسالم حميده عبد هللا حميده ط/ـــــ 6
 ماجستير الميكروبيولوجيا  جازيسارة جمال عبد النبي ح ط/ـــــ 7
 ماجستير جراحة العظام   عمر محمد حسن عبده ط/ـــــ 8
 األنف واألذن والحنجرةماجستير    محمود أحمد إبراهيم ط/ـــــ 2

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  هيثم حسن حسن السلموني ط/ـــــ 01
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 لتوليد وأمراض النساءماجستير ا  أحمد السيد إبراهيم محمد ناصر ط/ـــــ 00
 ماجستير سمعيات  إيناس الفرجاني إبراهيم البليدي ط/ـــــ 09
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة صبري حسين جعفرط/ ـــــ 05
 ماجستير األمراض الباطنة العامة  هيام كمال عبد العظيم الفقي ط/ـــــ 04
 الميكروبيولوجيا ماجستير   الشيماء السيد يوسف ط/ـــــ 05
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  عطاء سليمان عبد هللا سليمان ط/ـــــ 06
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد مصطفي السيد أحمد بدوي ط/ـــــ 07
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمود أبو الخير أحمد ط/ـــــ 08
 لتوليد وأمراض النساءماجستير ا   سالي سعيد عبد الباسط ط/ـــــ 02
 ماجستير األمراض الباطنة العامة  محمد محمود أحمد بنداري ط/ـــــ 91
 ماجستير األمراض الباطنة العامة مصطفي عبد السالم أحمد عشماوي ط/ـــــ 90
 ماجستير األمراض الباطنة العامة  أحمد ناجي جابر طلخان ط/ـــــ 99
 جستير طب األطفالما   ريم محمد فتوح شلبي ط/ـــــ 95
 ماجستير طب وجراحة العين  سماح أحمد إبراهيم طوالن ط/ـــــ 94
 ماجستير األشعة التشخيصية  أسماء جمال جابر برسيم ط/ـــــ 95
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   داليا صبري محمد ط/ـــــ 96
 ماجستير طب األطفال  رحاب حسن على مصطفي ط/ـــــ 97
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سالي محمد على بدر ط/ـــــ 98
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد ماهر محمد البسطويسي ط/ـــــ 92
   ماجستير األمراض القلب واألوعية الدموية   مينا عماد شفيق ديمتري ط/ـــــ 51
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  مروة محمد بركات الذهبي ط/ـــــ 50
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  عمر رضا عبد المقصود ط/ـــــ 59
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ابتسام مسعود عماد محمد ط/ـــــ 55

  154/9/5/1010الموضوع رقم 

جسـتير ودكتـوراه ( درجـة دبلـوم وما2لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار

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

 لظروف خاصة  0/01/9102لمدة عام من   ماجستير الهستولوجيا   عائشة محمد محمد غزالةــ ط/ 0
 بأثر رجعي  0/01/9105من  يندة عاملم ماجستير جراحة المسالك البولية  عماد عبد الهادي توفيقــ ط/ 9
 بأثر رجعي  0/01/9109من  ثالثة أعواملمدة  ماجستير التوليد وأمراض النساء  شيماء محمد صادق ــ ط/ 5
 بأثر رجعي  0/4/9104لمدة عام من   الجراحة العامةماجستير  مي محمد عبد العزيز نصارــ ط/ 4
 لظروف خاصة  0/01/9191لمدة عام من  والعناية المركزةدكتوراه التخدير   صفاء محمد سالمــ ط/ 5
 بأثر رجعي  0/01/9108لمدة عام من  ماجستير طب وجراحة العين  هاني سعيد عبد العالــ ط/ 6
 لظروف خاصة  0/01/9102لمدة عام من   دبلوم األشعة التشخيصية  أسماء محمود محروســ ط/ 7
 لظروف خاصة  0/01/9102لمدة عام من  طب وجراحة العين ماجستير  حنان أحمد السيد أحمدــ ط/ 8
 لظروف خاصة  0/4/9191لمدة عام من   ماجستير طب األطفال علياء علي فتحي مصطفيــ ط/ 2

  354/9/5/1010الموضوع رقم 
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تخصصات  ودكتوراه دبلوم( درجة 9لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .مختلفة 

 
 القــــرار

 على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة إلغاء القيد لهمالموافقة على 
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دكتوراه جراحة القلب والصدر  أحمد محمد السيد الغنامـ ط/ 0
 م لدخول االمتحان لم يتقد دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   عبد الرحمن خليل عطيةـ ط/ 9

  454/9/5/1010الموضوع رقم 

تخصصـات  دكتـوراه( درجـة 5لعـدد )الموافقة على تعديل لجنة اإلشـراف  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .
 القــــرار

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  دكتوراه األشعة التشخيصية  عباس عبد المقصود العناني ـ ط/9

 أجازة خارج البالد()   مدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية برفت اسم د/ صفاء أبو القاسم محمد
ضافة د/   كلية بال األشعة التشخيصيةبقسم  مدرس          طارق فوزي عبد الالوا 
  يد وأمراض النساءالتولدكتوراه   محمد صبري أحمد رواش ـ ط/0

 )لحاجة الرسالة(  بالكلية التوليد وأمراض النساءاألستاذ بقسم  برفت اسم أ.د/ محمد محمود فهمي
ضافة كل من :أ.د/ إيمن عبد القادر شبانة   بالكلية التوليد وأمراض النساءاألستاذ بقسم  وا 

 ة طب عين شمسبكلي التوليد وأمراض النساءاألستاذ بقسم   أ.د/ محمد إبراهيم عامر
 بالكلية التوليد وأمراض النساءمدرس بقسم ال  د/ هشام على عمار  

  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم عالء سعيد محمد إبراهيم أبو عبيد ـ ط/3
 ()للسفر للخارج كلية بالمدرس بقسم التخدير والعناية المركزة  برفت اسم د/ حاتم بهجت أبو الوفا        

ضافة د/ و   كلية بالبقسم التخدير والعناية المركزة  مدرس          أسماء محمد حمزة صدقيا 
  554/9/5/1010الموضوع رقم 

/ محمـد صـبري للطبيـبالـدكتوراه  تعـديل موضـوع الرسـالةالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ن موضـوع الرسـالة : التصـليح النمطـي لعيـوب ندبـة قيصـرية )مكانـة( عـن طريـق منظـار الـرحم ليكـو  أحمـد رواش تعـديال جوهريـا 

الجراحــي لــدي النســاء المصــابات باكتشــاف بقــع مــا بعــد الحــيض : تجربــة عشــوائية ذات شــواهد ... وذلــك بنــاءا علــى طلــب الســادة 
 المشرفين .

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
  554/9/5/1010الموضوع رقم 

( رسـالة 4لعـدد )تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة إعـادة الموافقة علـى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 القــــرار

 للجامعةويرفع لمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا تشكيلإعادة الموافقة على 
 دكتوراه الجراحة العامة   محمد كمال الحنفي ـ ط/9

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال بقسماذ أست    أحمد فرج القاصدد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ورئيس قسماذ أست   تم محمود سلطانحاد/ أ.ـ 

 المنصــــــــــــــــورة ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــة جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   محمد فريد الشربيني الزكيد/ أ.ـ 
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 التوليد وأمراض النساءماجستير   حي جمال محمد حشيشض ـ ط/0
  اللجنة :

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم مساعد بأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم مساعد بأستاذ    نبيه إبراهيم الخوليد/   ـ 
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم مساعد بأستاذ    محمد عبد الغني عمارةد/   ـ 
 لواء طبيب ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي الجوي التخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   سيد محمد القباني/ لواء طبيبـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الباطنة العامةأمراض ر ماجستي رشا عبد الباسط محمد عبد الصمد ـ ط/3

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    سناء سيد حافظ جزاريند/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   عالء الدين عبد السالم داودد/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    محمد عبد الرؤوف قرنيد/ ـ أ.
 طنطـــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    لؤى محمد مبروك األحولد/ ـ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الطفيليات  مني فهيم عبد السميت فهيم ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم ورئيس أستاذ    نادية صالح النحاسد/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ    محمد محمد عبد الغفارد/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ    نى محمد كامل السبكيمد/ ـ أ.
 األزهر بنينامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالطفيليـــــــــــــــقسم بأستاذ    أحمد محمد سيد بيوميد/ ـ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  754/9/5/1010الموضوع رقم 

( رســالة 57لعــدد )شــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة الموافقــة علــى ت ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 القــــرار

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 طب وجراحة العينماجستير    أمينة فتحي رضوان ـ ط/9

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ    لسباعيعبد الرحمن اـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم ورئيس أستاذ    هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ    محمد السعدني غرابةـ أ.د/ 

 لعينماجستير طب وجراحة ا  هبه سعيد سيد أحمد شتية ـ ط/0
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     ن فيصل اللقوةيمأد/   ـ 
 المنوفيــــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     مروة على زكيد/   ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ     اقــــــــــأشرف الهبـ أ.د/ 
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 طب وجراحة العينماجستير    فاطمة خيري أحمد جنيدي ـ ط/3
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ    حاتم محمد جاد مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب جبكلية  طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     سامح سعد مندورد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ    أيمن عبد السالم حامدـ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  حنان أحمد السيد أحمد ماضي ط/ ـ4
  اللجنة :
 المنوفيــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم ورئيس أستاذ    هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج احة العينطب وجر قسم مساعد بأستاذ     عادل جالل زكيد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــبنهـــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ     طارق توفيـــــــــــــــــــقـ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   جهاد على فهيم صقر ـ ط/5
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ    عبد الرحمن السباعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ    معتز فايز الصاوي د/  ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ     معتز محمد صبريـ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  هاني سعيد عبد العال عبد العال ـ ط/6
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ    سامح محمد الجوهريد/   ـ 
 المنوفيــــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم مساعد بأستاذ     سامح سعد مندورد/    ـ

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم بأستاذ    أشرف عبد الحميد الشايبـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  إسراء أحمد مصطفي أيوب ـ ط/7

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 

 المنوفيــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ     عالء عفت حسند/   ـ 
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج نة العامـــــــــــــــــــــةالباطقسم بأستاذ     أيمن فتحي عرفهـ أ.د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  غادة إبراهيم العايدي دويدار ـ ط/8
  اللجنة :

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    سناء سيد حافظ جزاريند/ ـ أ.

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   عالء الدين عبد السالم داودد/ ـ أ.

 طنطـــــــــــــــاعة امــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    لؤى محمد مبروك األحولد/ ـ أ.
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   رضا فوزي عيسي صنيور ـ ط/1

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    سناء سيد حافظ جزاريند/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمد عبد الرؤوف قرنيد/ ـ أ.
 طنطـــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباقسم بأستاذ    لؤى محمد مبروك األحولد/ ـ أ.
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   إيمان صالح عبد المجيد ـ ط/92

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم رئيس و أستاذ    إيمان عطية التونسيد/ ـ أ.
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 يـــــةالمنوفامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ     روحية حسن العدلد/ ـ أ.

 عين شمسامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ     منال فـــــــــــــــــــــــــــــــوزيد/ ـ أ.
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   خديجة أحمد رفعت أحمد ـ ط/99

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ    عماد فهيم عبد الحليم د/ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ     روحية حسن العدلد/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ورئيس أستاذ    إيمان عطية التونسيد/ ـ أ.
 طنطـــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــــــــــــــــــكلينيكيالباثولوجيا اإلقسم بأستاذ     أمل سعيد البنداريد/ ـ أ.

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد ماهر محمد البسطويسي ـ ط/90

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال بقسم اذأست   محمد الليثي أحمد بدرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــة جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ورئيس قسماذ أست   حاتم محمود سلطاند/ أ.ـ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال بقسماذ أست   مصطفي الشيــــــــــــــــــخد/ أ.ـ 
 

 ماجستير الجراحة العامة  مي محمد عبد العزيز نصار ط/ ـ93
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست  طارق فؤاد عبد الحميد كشكد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب حة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جراال بقسماذ أست    تامر على سلطاند/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعمجابكلية الطب جراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال مساعد بقسماذ أست    طارق محي راجحد/   ـ 

 القاهــــــــــــــــــــــــــــرة ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست   مأمون إسماعيل عبد الحليمد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير السمعيات   مطرماريان متري مينا  ـ ط/94

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجــرة  السمعيات بقسماذ أست   حسام سني البهاء طلعتد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجــرة  مدرس السمعيات بقسم   أحمد محمود زين العابديند/   ـ 

 المنوفيـة ةعجامالطب األنف واألذن والحنجــرة بكلية أستاذمساعدالسمعيات بقسم   عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 

 القاهــــــــــــــــــــــــــــرة ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجــرة  أستاذ السمعيات بقسم   عبير عثمان عيسوي دبوسد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األوليكون  )علي أن
 ماجستير السمعيات إيناس إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ـ ط/95

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجــرة  السمعيات بقسماذ أست   حسام سني البهاء طلعتد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجــرة  مدرس السمعيات بقسم   أحمد محمود زين العابديند/   ـ 

 المنوفيـة ةعجامالطب األنف واألذن والحنجــرة بكلية أستاذمساعدالسمعيات بقسم   عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 

 القاهــــــــــــــــــــــــــــرة ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجــرة  أستاذ السمعيات بقسم   عبير عثمان عيسوي دبوسد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
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 ماجستير طب الحانت الحرجة  محمد رأفت عطية السالموني ـ ط/96
  اللجنة :

 المنوفيـة ةعجامالطب ــــــــــــــة المركزة بكلية التخدير والعنايـــــــــــــ  أستاذ مساعد بقسم    نجوي محمد ضحاد/   ـ 

 المنوفيـة ةعجامالطب التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــــة المركزة بكلية   أستاذ مساعد بقسم    ياسر فتحي إبراهيمد/   ـ 

 نطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط ةعجامبكلية الطب التخدير والعناية المركزة   أستاذ بقسم   هشام محمد معروفد/ أ.ـ 

 دكتوراه التشريح وعلم األجنة  سارة جمال عبد القوي طايل ـ ط/97
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ـــــــــــــــة التشريح وعلم األجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست  فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب التشريح وعلم األجنــــــــــــــــــــــــة  مساعد بقسماذ أست   نيفين محمد الشريفد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التشريح وعلم األ بقسماذ أست   أحمد سعيد ذو الفقارد/ أ.ـ 

 األزهر بنين ةعجامبكلية الطب التشريح وعلم األجنــــــــــــــــــــــــــــــــة  ورئيس قسماذ أست   محمد عبد الحي عطيفيد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض   مينا عماد شفيق ديمتري ـ ط/98

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي ورئيس قسماذ أست   والء فريد عبد العزيزد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي بقسماذ أست   لقمحمد يحيي عبد الخاد/ أ.ـ 

 بنها ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي بقسماذ أست   حمزة محمد سعد قابيلد/ أ.ـ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   بسمة فتحي السيد ـ ط/91
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   محمد رمضان الخوليد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست   وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   حسام عبد الحفيظ زيتوند/ أ.ـ 

 عالج األورام والطب النوويماجستير   نهلة عاطف عبد العزيز شعبان ـ ط/02
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامكلية الطب ب وويــــــــــــــــــــــــــعالج األورام والطب الن بقسماذ أست  خالد كمال الدين عبد العزيزد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  وويــــــــــــــــــــــــــعالج األورام والطب الن بقسماذ أست   ناصر محمد عبد الباريد/ أ.ـ 

 عين شمـــــــس ةعجامبكلية الطب  وويــــــــــــــــــــــــــعالج األورام والطب الن بقسماذ أست   خالد عبد الكريم محمدد/ أ.ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   داليا صبري محمد ـ ط/09
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــفيالمنو  ةعجامبكلية الطب  أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بقسماذ أست   أحمد نبيل عبد الحميدد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اءــالتوليد وأمراض النسقسم مساعد بأستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلواء طبيب ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي الجوي التخصصــ   سيد محمد القباني/ لواء طبيبـ 

 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها  أماني عباس محمد عامر ـ ط/00
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   محمد عالء الدين نوحد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   عاطف أبو السعود علىد/ أ.ـ 

 الزقازيــــــــــــــــــــق ةعجامبكلية الطب  وطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض المت بقسماذ أست   ميساء عبد هللا عيسيد/ أ.ـ 
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 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد عبد المطلب القلشي ـ ط/03
  اللجنة :

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــقسم بأستاذ    صبري عبد هللا شعيبد/ ـ أ.
 المنوفيــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    عالء عفت عبد الحميدد/   ـ 
 المنوفيــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    محمد أحمد عبد الحافظد/   ـ 

 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية الطب جبك الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     أيمن فتحي عرفهـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   مصطفي محمود فراج ـ ط/04
  اللجنة :

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــقسم ب سورئيأستاذ    عبد هللا عبد العزيز بهنسيد/ ـ أ.
 المنوفيــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ   عبد الناصر عبد العاطي جاد هللاد/   ـ 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    حجازي محمد حجازيـ أ.د/ 
 القلب واألوعية الدمويةأمراض  دكتوراه   دعاء أبو الفتوح محمد ـ ط/05

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــالق بقسماذ أست   سعيد شلبي منتصرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــألوعية الدمويالقلب وا ورئيس قسماذ أست   والء فريد عبد العزيزد/ أ.ـ 

 طنطا ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي بقسماذ أست   محمد السيد السطيحةد/ أ.ـ 
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض   جمال عبد الخالق محمود ـ ط/06

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــلب واألوعية الدمويـالق مساعد بقسماذ أست    محمود كامل أحمدد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــلدمويلب واألوعية اـالق مساعد بقسماذ أست    وليد عبده إبراهيمد/   ـ 

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــلب واألوعية الدمويـالق بقسماذ أست    حمزة محمد قابيلد/ أ. ـ

 الجلدية والتناسليةمراض األماجستير    د العظيمسارة مجدي عب ـ ط/07
  اللجنة :

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ ـ أ.

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــلتناسلياألمراض الجلدية واقسم بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/ ـ أ.

 بنهــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/ ـ أ.
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   مير رضانا سمعانمريان س ـ ط/08

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــدية والتناسلياألمراض الجلقسم بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجد/ ـ أ.
 بنهــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحد/ ـ أ.
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   ماني عادل زناتي سالمةأ ـ ط/01

  اللجنة :
 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرد/ ـ أ.
 المنوفيـــــةامعة ــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــراض الجلدية والتناسلياألمقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ ـ أ.
 الزقازيــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ   سحر محمد عبد الفتاح المقدمد/ ـ أ.
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 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    هند أحمد محمد شخبة ـ ط/32
  اللجنة :

 المنوفيـــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    محمد عبد المنعم شعيبد/ ـ أ.

 المنوفيـــــةامعة ــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيد/ ـ أ.

 طنطـــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةـــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    السيد شعبان هويديد/ ـ أ.
 ماجستير الجراحة العامة  محمد صالح محمد أبو الهدي ـ ط/39

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست  طارق فؤاد عبد الحميد كشكد/ .أـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال مساعد بقسماذ أست   أحمد صبري الجمالد/   ـ 

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

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب ــــــــــروق جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   نادر جمعة المليجيد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  مصطفي محمد عبد الهادي ـ ط/30

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   محمد ليثي أحمد بدرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست   داليا محمد مفرح السقاد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــروق  مساعد بقسماذ أست    مد ثروت نصارأحد/   ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــابنهـــــــــــ ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست    جمال الهبــــــــــــــــــــــاءد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمد عبد الرائف رفعت طونن ـ ط/33

  اللجنة :
 المنوفيـة ةعجامالطب ـــــــــزة بكلية التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــــة المركــــــــــــــــــــــــ  أستاذ بقسم    صفاء محمد هاللد/ أ. ـ

 المنوفيـة ةعجامالطب التخدير والعنايـــــــــــــــــــــــــــة المركزة بكلية   أستاذ مساعد بقسم  وسام الدين مصطفي سلطاند/   ـ 

 المنوفيـة ةعجام التخدير والعنايــة المركزة بمعهد الكبد القومي أستاذمساعد بقسم    إيمان السيد أحمدد/   ـ 

 جراحة المسالك البوليةماجستير  عماد عبد الهادي توفيق أبو ذكري ـ ط/34
  اللجنة :

 المنوفيـة ةعجامالطب بكلية  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البولي  أستاذ بقسم   عبد العليم محمد الدرعيد/ أ. ـ

 المنوفيـة ةعجامالطب بكلية  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البولي  أستاذ بقسم   فاطمة أحمد الصرفيد/ أ. ـ

 الزقازيق ةعجامالطب بكلية  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البولي  أستاذ بقسم   لطفي عبد اللطيف بنداريد/ أ. ـ

 القلب والصدرجراحة  دكتوراه  بيتر الفي راشد اسطاسي ـ ط/35
  اللجنة :

 المنوفيـة ةعجام الطببكلية  درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة القلب والص  أستاذ بقسم   أحمد لبيب أحمد دخاند/ أ. ـ

 طنطــــــــــا ةعجامالطب بكلية  درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة القلب والص  أستاذ بقسم   إيهاب عبد المنعم وهبيد/ أ. ـ

 طنطــــــــــا ةعجامالطب بكلية  درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة القلب والص  أستاذ بقسم   حسام فؤاد على فوزيد/ أ. ـ

 جراحة المخ واألعصابدكتوراه   محمد أحمد محمد النجار ـ ط/36
  اللجنة :

 المنوفيـة ةعجامالطب بكلية  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص  أستاذ بقسم   عادل محمود حنفيد/ أ. ـ

 القاهـــــــرة ةعجامالطب بكلية  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص  أستاذ بقسم    باسم محمد أيوبد/ أ. ـ
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 المنوفيـة ةعجامالطب بكلية  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص  أستاذ بقسم   أحمد محمد جمال عزبد/ أ. ـ

 الزقازيق ةعجامالطب بكلية  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص  أستاذ بقسم   سامي حسنين محمدد/ أ. ـ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األسرة  لمياء ربيت عبدالعزيز ملده ـ ط/37

  اللجنة :
 المنوفيـة ةعجامالطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية   أستاذ مساعد بقسم   نجوي نشأت حجازيد/   ـ

 المنوفية ةعجامالطب الطب الطبيعي والتأهيــــــــــــــــــــــــــل بكلية   مساعد بقسمأستاذ    عالء عبد العزيز لبيبد/   ـ

 المنوفيـة ةعجامالطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية   أستاذ مساعد بقسم   نورا عبد الهادي خليلد/   ـ

 القاهـــــــرة ةعجامالطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية   أستاذ مساعد بقسم   روة مصطفي سعيد أحمدمد/   ـ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  854/9/5/1010الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة91) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 القــــرار

 لهم على النحو التالي .. ويرفع للجامعة . تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة على 
  ألشعة التشخيصيةماجستير ا  هند حمدي السيد السنباوي ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضوع
 دور الفحص الديناميكي بالموجات فوق الصوتية في تقييم خشونة الركبة .

 المشرفون : 
 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   محمد صالح الدين الزواويـ أ.د/ 

 ـةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   إيمان رجب عبده سليمةد/ ـ   

  ماجستير األشعة التشخيصية  هاجر خالد عبد المنعم محمود ط/ـــ 0
 :  الرسالة عموضو 

 تقييم الكبد الدهني باستخدام األشعة المقطعية والعالقة بينه وبين مرض الشريان التاجي .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست   وليد عبد الفتاح موسيـ د/ 

 ـةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   ان رجب عبده سليمةإيمد/ ـ 

  ماجستير طب وجراحة العين   نرمين فتحي رياض الشرقاوي ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 ي شبكية العين عند األطفال المصابين بالثالسيمية الرئيسية .سمك طبقة األلياف العصبية ف
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــن مساعد بقسماذ أست    عادل جالل زكيـ د/ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـ مساعد بقسماذ أست    محمود أحمد الحاويـ د/ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مدرس بقسم    أحمد إبراهيم بسيونيـ د/ 

  ماجستير طب وجراحة العين   أميرة عبد هللا السعيد ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 قياس كثافة القرنية في قصر النظر العالي .
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 المشرفون : 
 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــن مساعد بقسماذ أست    سامح سعد مندورـ د/ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مدرس بقسم    أحمد شبل فايدـ د/ 

 طب الحانت الحرجة دكتوراه   إلهام محمد السيد الفقي ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مراقبية مستقبلية . 5عناصر ضئيلة المقدار في مرضي التعفن الدموي ــــــ دور بعض ال
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة بقسماذ أست   أحمد عبد الرؤوف متوليد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــزة بقسممساعد اذ أست    ر إبراهيم فتحيياسد/   ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـزةـــــالتخدير والعناية المركــ بقسممساعد اذ أست  وسام الدين عبد الرحمن سلطاند/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجام بمعهد الكبد القوميالكيمياء الحيوية اإلكلينيكية  بقسم مدرس   شيماء عبد الستار رفعتد/   ـ 

 ماجستير طب الحانت الحرجة  دعاء يحيي عبد هللا شرف الدين ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 إدارة تخثر الدم قبل وأثناء وبعد الجراحة في زراعة الكبد .
 مشرفون : ال
 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة بقسماذ أست   أحمد عبد الرؤوف متوليد/ أ.ـ 

 ةـالمنوفي ةعمجا بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركـزة اذمساعد بقسمأست    عماد كامل رفعتد/   ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــزة مساعد بقسماذ أست  عبد العظيم عبد الحميد البكريد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعامج بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركــــــــــــــــزة بقسم مدرس   نهلة محمد كامل جاب هللاد/   ـ 

 دكتوراه طب األطفال   أميرة فتحي أحمد على ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تعدد األشكال الجينية في جين مستقبالت الليبتين لدي األطفال المصابين بالسمنة .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   سهير سيد أبو العالد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامب بكلية الط طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مساعد بقسماذ أست   نجالء فتحي برسيمد/   ـ 

 دكتوراه طب األطفال عمر أحمد مصطفي أحمد سليمان ط/ـــ 8
 :  الرسالة وضوعم

 دراسة تعدد األشكال الجينية لجين الدوبامين بيتا هيدروكسيالز في األطفال المصابين بإضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   سهير سيد أبو العالد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مساعد بقسماذ أست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحد/    ـ

 ماجستير طب األطفال   سارة عبد العزيز فراج ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 تشخيصي للتسمم الوليدي . تقييم بروجرانيولين كمؤشر
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    سهام محمد رجبد/ أ.ـ 
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 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  لباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا بقسماذ أست    سهام أحمد خضيرد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زميل بقسم   حنان مصطفي السيد د/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زميل بقسم   أسماء عبد السميع محمود د/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  ا طه محمود البسطويسينور  ط/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع

 مدي العالقة بين درجة حرارة الحليب وقابلية تحمل الرضعات لدي المواليد الخدج .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    سالم محمود درازد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زميل بقسم   حنان مصطفي السيد د/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  إيمان حمدي محمد السجاعي ط/ـــ 99
 :  الرسالة موضوع

 تقييم وجود األجسام المضادة للعدة الدرقية في األطفال الذين يعانون من مرض نقص الصفائح الدموية المناعية .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    سهام محمد رجبد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب بكلي طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زميل بقسم   أسماء عبد السميع محمود د/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس    أميرة محمد فؤادد/   ـ 

 ة العامةماجستير أمراض الباطن  محمد السيد محمد صقر ط/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

 الحمض النووي الريبي الطويل غير المشفر كأداة تسخيص في مرض تصلب الشرايين الغير مشخص في مرضي السكري .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   نبيل عبد الفتاح الكفراويد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   شيماء كمال الدين زويند/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   شيماء عبد الحميد حسانيند/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام ــــــــــــــــــــيالكيمياء الحيوية بمعهد الكبد القومــــــــــــــ بقسم مدرس   شيماء عبد الستار رفعتد/   ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  رضوي عصام عباس هيكل ط/ـــ 93
 :  الرسالة موضوع

 .من السائل البريتوني وأثره على الوفيات لمريض التليف الكبدي 9دور عدد الخاليا النووية متعددة األشكال وبروستاجالندين إي 
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست    أشرف غريب ضلعد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالبا بقسم أستاذ مساعد  عبد الناصر عبد العاطي جاد هللاد/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــمنوفيال ةعجامبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   شيماء السيد رمضان جنينهد/   ـ 

 دكتوراه الباثولوجيا  نهال محمد نبيل جابر عطا هللا ط/ـــ 94
 :  الرسالة موضوع

 التصنيف التوافقي لسرطان القولون والمستقيم .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    رحاب منير سمكةد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مساعد بقسماذ أست    نانيس شوقي هولهد/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مدرس بقسم   آيات شعبان حميدةد/   ـ 
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 األنف واألذن والحنجرةر ماجستي  سالم أحمد عبد الغني يوسف ط/ـــ 95
 :  الرسالة موضوع

 انتشار وأشكال وتصنيف خاليا الهواء تحت القاع )هالر( وتأثيرها على األمراض المتعلقة باألنف والجيوب األنفية .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنج بقسماذ أست   أحمد عبد المنعم رجبد/ أ.ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  رةــــــــــاألنف واألذن والحنج مساعد بقسماذ أست   أيمن على عبد الفتاح علىد/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاألنف واألذن والحن مدرس بقسم   أنور عبد العاطي إبراهيمد/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   شيماء عبد الحميد حسانيند/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  مروة صبحي عبد الحميد الخيسي ط/ـــ 96
 :  الرسالة موضوع

 فعالية وتقييم زراعة الشعر في المرضي الذين يعانون من الصلع الوراثي .
 المشرفون : 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بقسماذ أست   داليا محمد مفرح السقاد/ أ.ـ 

 وليد وأمراض النساءماجستير الت  مها عبد الستار المصري ط/ـــ 97
 :  الرسالة موضوع

حجم كيس الصفار وشكله وقطر كيس الحمل ومعدل ضربات القلب الجنينية كعوامل تنبؤية لنتائج الحمل في الثلث األول من 
 الحمل .

 المشرفون : 
 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــاءالتوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    محمد سالمة جادد/ أ.ـ 
 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النســــــــــــاء مساعد بقسماذ أست   عبد الحميد عصام شاهيند/   ـ 

 ة الدمويةماجستير أمراض القلب واألوعي  آية رضا أبو ضيف محمد ط/ـــ 98
 :  الرسالة موضوع

 تقييم وظائف البطين األيسر واأليمن في مرضي النوع األول من السكري : دراسة التصوير بالشد .
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــمنوفيال ةعجامبكلية الطب  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي بقسماذ أست   محمد فهمي النعمانيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقلب واألوعية الدموي بقسم مدرس  فاطمة الزهراء عبد المنعم زيند/   ـ 

 ماجستير جراحة العظام  أحمد محمد فوزي عبد الغني ط/ـــ 98
 :  الةالرس موضوع

 تقييم استخدام المسامير النخاعية المرنه في عالج كسور أعلي الفخذ في األطفال .
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــيالمنوف ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست   أحمد فؤاد شمس الديند/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسم مدرس   سامي عبد الهادي صقرد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظـــ بقسم مدرس   عماد عيد العجروديد/   ـ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   آنء محمد محمد ناجي ط/ـــ 91
 :  الرسالة موضوع

 لغين اللذين يعانون من نوبة صرعية أولي غير مبررة .دراسة عن رسم المخ الكهربائي المطول في البا
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 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست    وفيق محمود الشيخد/ أ.ـ 

 ــةـــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بية والنفسيـــــةاألمراض العص مساعد بقسماذ أست   مصطفي صالح مليكد/   ـ 

 ــةـــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم    أحمد نبيل منيرد/   ـ 

 دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها  أحمد فوزي إبراهيم معجوز ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مرض الكبد الدهني الغير كحولي كعامل خطر في مرض الشريان التاجي .
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   عاطف أبو السعود علىد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــة مساعد بقسماذ أست   حسام الدين مصطفي سليمد/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــةاألشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم مدرس   شيماء عبد الحميد حسانيند/   ـ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   وسام الدين حداد الشافعيد/   ـ 

  954/9/5/1010الموضوع رقم 

 منح الدرجة لكل من على النحو التالي :الموافقة على  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 

 التقدير التخصص الدرجة انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ــــــــ جراحة العظام دكتوراه أحمد عبد العظيم سعد أبو سالم /ط 0
 ــــــــ جراحة العظام دكتوراه كامل مرجة / مصطفي محمدط 9
 ــــــــ أمراض الباطنة العامة دكتوراه / عبير رضا بدرط 5
 ــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه / مصطفي عطية فارسط 4
 ــــــــ جراحة التجميل والحروق دكتوراه /محمد نعيم عبد الحميد النحاسط 5
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير راهيم الهمدان/ محمد فكري إبط 6
 جيد// طب األطفال ماجستير إيمان سامي إسماعيل الجنيدي/ط 7
 جيد جدا طب األطفال ماجستير إسراء كمال الباز عبد هللا /ط 8
 جيد// طب األطفال  ماجستير إيناس عبد الرحمن داود/ط 2
 جيد// ل طب األطفا ماجستير / محمد نبيل طه محمد ط 01
 جيد// التوليد وأمراض النساء دبلوم / إيمان إبراهيم محمد حجازيط 00
 جيد// األنف واألذن والحنجرة ماجستير / أحمد محمد إبراهيم خطابط 09
 جيد// التخاطب ماجستير / أمينة جميل عبد العليمط 05
 ممتاز التخاطب ماجستير / ريهام زينهم مصطفيط 04
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير أبو النصر /أسماء صبري ط 05
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / مي عبد هللا عبد العظيم زلطةط 06
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / إيمان جمال إبراهيم منصورط 07
 جيد جدا الجلدية والتناسلية األمراض ماجستير / أسماء محمد مليجي أبو سعيدهط 08
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / أية مختار محمد ديابط 02
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / والء جالل مطراويط 91
 جيد جدا القلب واألوعية الدمويةأمراض  ماجستير / إيمان سمير محمد السناويط 90
 جيد جدا أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير عبد هللا عمر / أسامة محمدط 99
 جيد// طب األسرة ماجستير /آالء عادل عبد المنعم مجاهدط 95
 جيد// طب األسرة ماجستير / هبه محمود إبراهيم حسنط 94
 جيد// طب األسرة ماجستير /سلوي على محمد القرمهط 95
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 جيد جدا طب وجراحة العين تيرماجس / إيمان نبيل السيد الجوخريط 96
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / منى إبراهيم عبد الوهابط 97
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير / أميرة محمد محمود عبد القادرط 98
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير /دعاء عبد العزيز محمد المنسيط 92
 ـــــ جراحة التجميل والحروق وراهدكت /حنان على على داودط 51
 جيد// الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير / سهير عبد المحسن على ونسط 50
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير /نهي عبد الحميد عبده عبد الحميدط 59
 جيد// التخدير والعناية المركزة ماجستير / سيد فتحي على عبد هللاط 55
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ادق كانون/ شيماء صط 54
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / أميرة حمد يوسفط 55
 جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير / جهاد محمود فوزي خنانيط 56
 جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير / أحمد سامي حامد ضيط 57
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير حسن محمد حسن / أحمدط 58
 ــــــ التخدير والعناية المركزة دكتوراه / أحمد محمد أبو الفضل عبد الحميدط 52
 ـــــ جراحة التجميل والحروق دكتوراه /محمد سعيد محمد الحدادط 41
 جيد// طب األطفال  ماجستير / أحمد أمام شلتوتط 40
 ــــــ باثولوجيا دكتوراه ر على القلشي/ فاطمة سميط 49
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / هالة السيد دومة معزبط 45
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / أنغام على سليمان مصطفيط 44
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / سلمي عزت عبد المجيد أبو القمصانط 45
 جيد// الجراحة العامة ماجستير / كريم هادي كامل عبد الطيفط 46
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير / غدير يحيي محمد المكاويط 47
 جيد// الجراحة العامة ماجستير / مصطفي جمالال حنوتط 48
 ـــــــ التشريح واألجنة  دكتوراه / شرين أحمد محمد عبد الرحمنط 42
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير /أسماء عادل على العنانيط 51
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / سارة حمزة حمزة عبد الحافظط 50
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير / أحمد عبد الرحمن الدينط 59
 جيد// مةأمراض الباطنة العا ماجستير / أحمد أحمد سليمان القلشيط 55
 جيد جدا أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير / أحمد مرضي جابر حمادط 54
 جيد جدا طب األطفال دبلوم ط/ أحمد رجب سعفان الشاذلي 55
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  505/9/5/1010الموضوع رقم 

للعام  0291بدورة أكتوبر  الطالب المتقدمون للقيدقبول  موافقة علىال ـ بشأند/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .مذكرة أ
  لدرجة) الدبلوم ـــ الماجستير ـــ الدكتوراه( . 0291/0202الجامعي 

 القــــرار :

 وهم على النحو التالي.. ويرفع إلى الجامعة .الموافقة على قبول قيد الطالب المتقدمين 
 

 أون: درجة الدبلوم :
 نهي أسامة سعد الشاعرط/ـــ  : وجيا اإلكلينيكيةالباثولـ 9 
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   ـــ طب وجراحة العين :0 
    محمد منير وجدي محمود البواب ط/ـــ    إسراء حسام محمد السيد ط/ـــ 
 إيهاب محمد عبد الشافي رمضان ط/ـــ   محمد ماهر عبد اللطيف غالب ط/ـــ 

   ـــ األمراض الباطنة العامة :3 
   محمد عبد هللا على محمد ط/ـــ    سيف عزمي سيفراشيل  ط/ـــ 
   إسالم محمد محمد عطية ط/ـــ   محمود أحمد إبراهيم محمد صيام ط/ـــ 
   عمر عبد العزيز عبد المطلب إبراهيمط/ـــ  مصطفي جابر محمد محمد الشرقاوي ط/ـــ 
   أحمد عطا عطا إبراهيم سعده ط/ـــ    محمد حمدي السيد حبيب ط/ـــ 
   محمد عبد الحفيظ حسن سعد الدين ط/ـــ   محمود محمد عبد العاطي عنبر ط/ـــ 
 نيفين محمد الزغبي عثمان ط/ـــ 

 ـــ الجراحة العامة :4 
    أحمد محمد رجب محمود ط/ـــ  ــــ ط/ نانسي يسري عبد اللطيف محمد البحيري

   حمد مغازي العطارمغازي م ط/ـــ  حسن مأمون حسن عبد القادر العقدة ط/ـــ 
   المعتز باهلل محمد الزغبي عثمان ط/ـــ    محمد أحمد رمضان وهدانط/ـــ 
 باسم عادل سعد األنصاريط/ـــ 

 ـــ ط/ مصطفي إسماعيل عبد الجليل ـــ جراحة المسالك البولية :5 
 ـــ طب األسرة :6 

 نعيمأسامة فيصل امام عبد ال ط/ـــ    ـــ ط/أسماء شكري بيومي سعد
   ـــ التوليد وأمراض النساء :7

   سالي رءوف راغب فرج ط/ـــ   أحمد عبد العاطي عبد الغني إبراهيم ط/ـــ 
   صفاء مبارك عبد العال ط/ـــ    شيماء محمود محمد عالم ط/ـــ 
    إسراء أبو الحمد أحمد أبو الحمد ط/ـــ   مروة السيد طاهر عبد الخالق ط/ـــ 
   إيناس عبد الرحمن عبد الهادي جزر ط/ـــ    لسيد إبراهيم أحمدسماح ا ط/ـــ 
 أمال أبو بكر عبيد على ط/ـــ    شيماء محمد عطية محمد ط/ـــ 

    ــ طب المناطق الحارة وصحتها :8 
  عالء محمد فتحي نوفل عبد الخالق ط/ـــ  أحمد محمد عوض عبد الرؤوف شكر ط/ـــ 

  ـــ طب األطفال :1 
 أسماء أحمد محمد عيسي ط/ـــ   أسامة عبد العظيم عبد الفتاح سعيدة ط/ـــ 
   بسمة عبد الفتاح إبراهيم عامر ط/ـــ 

 ـــ األمراض العصبية والطب النفسي :92 
   ـــ ط/ أحمد مصطفي مبروك أحمد خلف هللا  إيمان محمد صبحي عبد الشكور ط/ـــ 
 حمد يوسف أحمد علىأ ط/ـــ    محمد السيد توفيق الصغير ط/ـــ 

 ـــ أمراض القلب واألوعية الدموية :99 
 السيد عبد الحليم محمد إسماعيل راضي ط/ـــ   أية عبد الخالق حسين محمود ط/ـــ 

    ـــ جراحة العظام :90 
 هاني محمد سعد خضير ط/ـــ    مينا نادي ناشد سدره ط/ـــ 
 محمد أحمد محمد أحمد العوف ط/ ـــ إسالم عبد العزيز رمضان عبد العزيز ط/ـــ 

 ـــ التخدير والعناية المركزة وعالج اآللم :93 
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 رامي عبد الرحمن محمود السيد عبد الفتاح ط/ـــ   مصطفي فاروق محمد محمود ط/ـــ 
 محمد إبراهيم مصطفي أبو سعده ط/ـــ  ـــ طب الصناعات والصحية المهنية :94 
 ية :لـــ األمراض الجلدية والتناس95 

 الزهراء السيد محمد الرغي ط/ـــ   غادة عادل عبد العظيم حجازي ـــ ط/
    محمود عاطف عبد الرحيم تهامي ط/ـــ   سهام سنوسي عبد الحميد بر ط/ـــ 
    هبه فكري محمود محمود الغندور ط/ـــ    صفاء أحمد إبراهيم صالح ط/ـــ 
    ة كمال إبراهيم حسنعز  ط/ـــ    شروق عبد المنعم سيد أحمدط/ـــ 
    أماني سعيد عبد العزيز أبو نار ط/ـــ    والء سيد محمود أحمد ط/ـــ 
    فيبي رفعت عجيب عبد الشهيدط/ـــ    زينب محمد على الدالي ط/ـــ 
    أسامة إبراهيم جاد عبد الكريم ط/ـــ   فاطمة محمد فكري محمود بيومي ط/ـــ 
    أية مسعود إبراهيم السحري ط/ـــ   المحسن محمد صالح محمد عبد ط/ـــ 
    دينا عاطف حسن حسن الصعيدي ط/ـــ    زينب على عوض منيسي ط/ـــ 
 وسام عبد البر محمد عمر ط/ـــ   إسراء السيد أحمد على صقر ط/ـــ 

  ــ ط/ إيمان محمود عبد اللطيف عبد الال ـــ جراحة األنف واإلذن والحجرة :96 
  

 : الماجستيررجة : دثانيا
 : الباثولوجيا اإلكلينيكيةـ 9 

 أميرة إبراهيم محمد المصري ط/ـــ   سارة أشرف ذكي محمد القرمه ط/ـــ 
 ــ طب وجراحة العين :0 

   أحمد جمال حامد غنيمي ط/ـــ    دعاء على نجيب شادي ط/ـــ 
   اتجمال السيد رشاد برك ط/ـــ   أسامة عصام عبد العزيز شعبان ط/ـــ 
    هدير البسيوني محمد حامد ط/ـــ    عليوة محمد عليوة العايدي ط/ـــ 
    أحمد متولي محمد إسماعيل شاهين ط/ـــ   إسراء إبراهيم يوسف إبراهيم عامرط/ـــ 
    آالء فتحي عبد السالم عارفط/ـــ    إيمان عباس توفيق جمعه ط/ـــ 
 أحمد محمد حلمي حسن ثابت ط/ـــ 

 لباثولوجيا :ـــ ا3 
    منى محمد عاطف عبد العزيز سبيكة ط/ـــ    ـــ ط/ مي منيب محمد شعالن

 هاجر عبد الناصر السيد الفولي ط/ـــ    أميرة فتحي عبد العزيز عليط/ـــ 
   ـــ الفسيولوجيا :4

 تقي صابر أبو المعاطي أحمد عطية ط/ـــ    داليا سعد محمد عبد الحافظط/ـــ 
    المسالك البولية :ـــ جراحة 5

 رجب محمد رجب السيد ط/ـــ  عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن الخولي ط/ـــ 
 ــ التشريح واألجنة :6

 إبرار عالء محمد جودة ط/ـــ   سمر محمود صادق محمود يوسف ط/ـــ 
    ـــ عالج األورام والطب النووي :7

    كمال الدين أحمد أحمد وهبه  لمي ط/ـــ   هبه عبد العزيز محمود شاهين ط/ـــ 
 انجي حسام أحمد بالل ط/ـــ   أحمد شوقي عبد الرحمن بده ط/ـــ 

    ـــ الطب الطبيعي والتأهيل :8 
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    عبير أحمد محمد محمود سمك ط/ـــ    مريم جمال محمد عيد ط/ـــ 
 أميرة كمال محمد زكي هاشم ط/ـــ   محمد السيد حلمي عبد العظيم ط/ـــ 

    ــ أمراض الباطنة العامة :ـ1
 حازم محمود عبد العاطي إبراهيم ط/ـــ  مي أشرف محمد عبد العظيم أبو العزم ط/ـــ 
    فاتن عالء الدين الفقي ط/ـــ   عبد الرحمن فتحي محمد الدقن ط/ـــ 
   سلمي عادل عيس الخولي ط/ـــ    محمد سمير أحمد فرج ط/ـــ 
    محمد نبيل أحمد نيازي حسين ط/ـــ   مد سالممحمد عبد العال مح ط/ـــ 
    سعد على خليل يوسف ط/ـــ    أسماء يحيي أحمد فرج ط/ـــ 
 هشام حسين أحمد حامد ط/ـــ 

 ـــ األشعة التشخيصية :92
    أميرة عبد الحميد عبد الحميد العزب شعبان ط/ـــ   ـــ ط/ سحر جمال إبراهيم الصعيدي

 ابتهاج عبد القادر عبد السميع محمد ط/ـــ   حمن عبد هللا عجالنهبه عبد الر  ط/ـــ 
    أمنية حسني نبوي قنديل ط/ـــ   داليا محمد عبد العاطي محمد ط/ـــ 
   محمود محمد إبراهيم جودة ط/ـــ    أمينة محمد سيد أحمد سالمط/ـــ 
   دويندي مختار سعيد محمد ب ط/ـــ   الحسن بهاء الدين زكي أحمد ط/ـــ 
 نسرين محمد إبراهيم حسن ط/ـــ 

 ـــ الجراحة العامة :99 
   أحمد إبراهيم محمد أبو زيدط/ـــ   ــ ط/ عبد هللا إبراهيم السيد غباشي

   أحمد مجدي عبد الجواد إسماعيلط/ـــ    محمد جمال توفيق حسني ط/ـــ 
    رمحمد على محمد على جعف ط/ـــ    السيد الوصال على أحمد ط/ـــ 
 محمد رضا عبد الفتاح أبو عيشه ط/ـــ  سعيد أسامة سعيد عبد الواحد إبراهيم ط/ـــ 
   رامي محمود صبحي محمود ط/ـــ   أسامة عبد العاطي إبراهيم مصيلحي ط/ـــ 
 أحمد السيد الورداني النمر ط/ـــ   أحمد محمد عادل أحمد عمر ط/ـــ 
 محمد صفوت عبد الغني شاهين /طـــ    محمد أسامة أحمد الصاوي ط/ـــ 
 هشام محمد عبده شرويد ط/ـــ  أحمد سمير عبد الرؤوف يوسف اللبودي ط/ـــ 
 طارق سامي عبد العزيز فتح هللا ط/ـــ   محمد عبد العاطي محمود محمد ط/ـــ 
 محمد صابر عباس الزيات ط/ـــ    محمد صالح محمد دبا ط/ـــ 
 مصطفي محمود محمد ناجي ط/ـــ 

    ـــ طب الطوارئ :90 
    أحمد سيد محمد أبو شوشة ط/ـــ    مصطفي فتحي محمد عبيد ط/ـــ 
    مي سعيد عبد المنعم خليفة ط/ـــ    نرمين بطرس زكريا جوهر ط/ـــ 
    محمد سعيد على محمد على  الدسوقي ط/ـــ   إيمان سليمان موسي عبد هللا ط/ـــ 
 حسنعبد الرحمن محمد مجدي  ط/ـــ 

    أسماء حسن أبو العال اللمعي ط/ـــ  ـــ الطفيليات :93 
 ـــ طب األسرة :94 

 هدي مجدي عبد الفتاح أبو حسين ط/ـــ    مروة طارق شوقي ضيف ط/ـــ 
    ـــ الكيمياء الحيوية :95 

 سعاد محمود محمد السبكي ط/ـــ    نهي موسي علوان الشوني ط/ـــ 
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 نساء :ــ التوليد وأمراض ال96 
    إسراء عبد المقصود القاضي ط/ـــ    مروة عزب عبد الوهاب ط/ـــ 
    نجوان سامي محمد عفيفي خليفة ط/ـــ    مروة أحمد ثابت محمود ط/ـــ 
    مروة زكي عبد السميع السيد القديم ط/ـــ   نهال عبد الهادي فتحي السطيحه ط/ـــ 
 أية جمال محمد هلبه ط/ـــ    محمد ممدوح شفيق عسكر  ط/ـــ 
 أية أشرف السيد اسماعيل النجار ط/ـــ     ريهام صالح أحمد ط/ـــ 

 ـــ ط/ محمد عبد النبي محمد عبد الرحمن ـــ طب المناطق الحارة وصحتها :97
 ـــ طب األطفال :98

 رحاب حسن صديق على الحصري ط/ـــ   آيات أحمد عبد العزيز جاب هللاط/ـــ 
    إيناس عبد المحسن محمد قطب ط/ـــ   مد المصيلحي أحمدبسمة مح ط/ـــ 
 حسناء حلمي عبد المحسن شاهين ط/ـــ    محمد أمين السيد حمودة ط/ـــ 
 ط/ محمد أحمد السيد أحمد نصرـــ    أحمد السيد سعد دويدار ط/ـــ 
    أحمد سعيد السيد حسنين ط/ـــ    فاطمة حسن إبراهيم الفقس ط/ـــ 
 أحمد محسن توفيق الضبع ط/ـــ    ارة فتحي إبراهيم خفاجي س ط/ـــ 

 ــ الفارماكولوجيا :91 
  لمياء أحمد حسين سالم ط/ـــ    سارة سامي حامد ضيا ط/ـــ 

   ـــ الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية :02 
    إسراء نبيل عبد العزيز مصطفي ط/ـــ    إيمان على موسي الشاعر ط/ـــ 
 ات حسن عبد الرحمنآي ط/ـــ 

 ـــ األمراض العصبية والطب النفسي :09
    محمد أحمد مكي إبراهيم ط/ـــ   ـــ ط/ محمد راغب أحمد الدمرداش

    أحمد عادل عبد الرحمن شرف الدين ط/ـــ    محمود الحسني عبد الغفار ط/ـــ 
 ط/ شريف محمود محمد خطابـــ    أسماء أشرف محمود بدر ط/ـــ 

 ـ أمراض القلب واألوعية الدموية :ــ00 
    مصطفي حازم سامي طنطاوي السروي ط/ـــ    إبراهيم أحمد فتحي شلبي ط/ـــ 
    السيد محمد عبد المحسن السيد ط/ـــ   محمد أشرف عبد السميع جويلي ط/ـــ 
    سلمي عبد الواحد عبد الفضيل السواق ط/ـــ   أحمد مسعد سيد أحمد سيد أحمد ط/ـــ 
   عبد الجليل عاطف عبد الجليل جبر ط/ـــ   محمد عبد لعزيز إبراهيم السمنودي ط/ـــ 
    عمرو حامد علي حامد البطاحجي ط/ـــ    رحاب محمد السباعي حسن ط/ـــ 
    سارة محمد عبد الحافظ الزيني ط/ـــ    أحمد على متولي حربي ط/ـــ 
 أحمد الشربيني عبد العزيز عبد الهادي /طـــ   محمد محجوب رياض المنشاوي ط/ـــ 
    محمد جمال حمدي عبد المقصودط/ـــ   على عصام على عبد الرازق ط/ـــ 
    عبد المعز السيد حسن يوسف شاهين ط/ـــ   فوده عبد الحميد محمد أحمد ط/ـــ 
 ط/ محمد حسين عبد الفتاح حسين سيف الدينـــ    عمرو طارق عطوه هيكل ط/ـــ 
    أحمد محمد عبد الرؤف محمد خميس ط/ـــ  عبد المجيد محمد عبد المجيد أبو حجر ط/ ـــ
    على سعيد يوسف محمود ط/ـــ   محمد مجدي إبراهيم االصفر ط/ـــ 
 إبراهيم رفعت إبراهيم غمري ط/ـــ    إيريني هاني عيسي ذكي ط/ـــ 
 أحمد رأفت محمد جاب هللا  نوران ط/ـــ   محمد جمال متولي بيومي سعد هللا ط/ـــ 
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 خالد صالح مصلحي جميل ط/ـــ 
 ـــ جراحة العظام :03 

 محمد عبد الحميد كامل رزق عصفور ط/ـــ    ـــ ط/محمود محمد عباس البطرة
 محمد أيمن حليم زهرةط/ـــ    محمد أحمد سعيد عامر ط/ـــ 
    جابمحمد شاهين عبد الشكور ح ط/ـــ     محمد صابر أحمد  ط/ـــ 
 إسالم عبد الجليل عبد النبي إبراهيم ط/ـــ 

 ـــ التخدير والعناية المركزة وعالج األلم :04 
 رنا عبد الوهاب صدر الدين محمدط/ـــ   ـــ ط/ محمود سعيد محمد أحمد عبيد

 محمد على سليمان أبو العال ط/ـــ    أنس أيمن حامد بكر ط/ـــ 
 بشري على السيد رجب ط/ـــ    مهدي محمد محمد الغنام ط/ـــ 
   أحمد محمد رسالن أحمد ط/ـــ    محمد على عبد المجيد داود ط/ـــ 
 هاجر نزيه محمد عقيله ط/ـــ     عبد هللا سعيد أحمد ط/ـــ 

    ـــ طب الحانت الحرجة :05 
    إسالم رشدي عبد النبي إبراهيمط/ـــ   منن هاني محمد جمال الدين نصار ط/ـــ 
 محمود محمد السيد الصعيدي ط/ـــ    أحمد إسماعيل أحمد خضر ط/ ـــ
 عبد الرحمن محمد عبد العزيز على ط/ـــ   عمرو عبد الحكيم عبد الغفار مزروعط/ـــ 
   محمود إبراهيم سالم المراكبي ط/ـــ    على عصام توكل الديب ط/ـــ 
  د اللطيف خلفعبد الرحمن حمدي عب ط/ـــ    كريم محمد على فرج ط/ـــ 
 رجب شحاته محمد محمد ط/ـــ 

   سارة سعيد عبد الغفار عبد هللاط/ـــ  ـــ الصحة العامة وطب المجتمت :06
 ـــ األمراض الجلدية والتناسلية :07 

    نهي محمد كمال أبو حسين ط/ـــ    نسمة سمير فوزي إمام وهبه ـــ ط/
 مان حمدي عبد الحميد عيادإي ط/ـــ    آالء نزيه فتحي الدسوقي ط/ـــ 
 إيناس محمد عبد السميع البهنساوي ط/ـــ   أسماء جمال على جابر يونس ط/ـــ 
   شيماء عبد التواب أحمد عبد المجيدط/ـــ  فاطمة عبد الستار عبد الحميد الشرقاوي ط/ـــ 
 لشافعيشيماء حسن عبد السالم ا ط/ـــ  نجالء فتح الباب عبد الفتاح عبد الغفار ط/ـــ 
 ـــ ط/ آالء أحمد فتحي خليل  سحر سمير جابر محمد البنبي ط/ـــ 

 : ـــ األمراض الصدرية والتدرن08 
 هبه رجب عطا جسد ط/ـــ    ـــ ط/ مصطفي أسامة فهيم

 ضحي محمد محمد جاد ط/ـــ    ــ الهستولوجيا :01 
 ـــ الميكروبيولوجيا :32 

 مروة السيد محمد الطوخي ط/ ـــ   ـــ ط/ عزة كرم إبراهيم شعالن
    ـــ جراحة األذن واألنف والحنجرة :39 

 محمد سعد حسن حفني ط/ـــ   محمود عبد المرضي عبد العزيز ط/ـــ 
   ـــ السمعيات :30 

 أية صبحي السيد حسب النبي ط/ـــ   مروة سعيد عبد الخالق القفل ط/ـــ 
 : الدكتوراه: درجة ثالثا

 : إلكلينيكيةالباثولوجيا اـ 9 
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 الشيماء ربيع سليمان الخولي ط/ـــ   دعاء السيد رمضان محمد السيد ط/ـــ 
 دعاء محمد صالح الدين محمد ط/ـــ 

  ـــ الباثولوجيا :0 
    شيماء هاني أحمد حسانين إبراهيم ط/ـــ   ـــ ط/آالء محمد ناصر حامد بحبح

   ـــ الفسيولوحيا :3
 تقي صابر أبو المعاطي أحمد عطية ط/ـــ   الحافظ ـــ ط/ داليا سعد محمد عبد

   ـــ طب األسرة :4 
 رفيدة محمد إبراهيم السقا ط/ـــ    جهاد فريد محمد الضبع ط/ـــ 

    ـــ طب المناطق الحارة وصحتها :5 
 أيمن عبد المبدي أحمد على ط/ـــ   مها مصطفي محمد المتولي هنا ط/ـــ 

 ـ ط/ سمر رجب أحمد النجارــ ـــ الفارماكولوجيا:6 
    ــ أمراض القلب واألوعية الدموية :7 

    صفوت عصام أحمد عبد العال ط/ـــ   محمد سعيد عبد المرضي عبد هللا ط/ـــ 
    محمد عبد الوهاب هاشم تمام ط/ـــ   محمد محمود السيد صالح نوار ط/ـــ 
    أحمد الفرنوانيمحمد محمد ط/ـــ   أحمد مصطفي مصطفي االمام ط/ـــ 
 السعيد زين محمد خديجة ط/ـــ 

 يحيي توفيق عبد المجيد الكيالني ط/ـــ  ـــ جراحة العظام :8 
    ـــ التخدير والعناية المركزة :1 

    إيمان عبد الرحمن السيد قرمان ط/ـــ    أسماء فوزي حداد الطواجني ط/ـــ 
 نهال أحمد رشدي إبراهيم ط/ـــ    إبراهيم أحمد إبراهيم والش ط/ـــ 

 آالء فوزي محمد العفيفيط/ـــ  ـــ األمراض الصدرية والتدرن :92 
      ـــ طب األطفال :99 

    منى سعيد محمد القباني ط/ـــ   عبد المنعم محمد عبد المنعم عياد ط/ـــ 
 يسرا عبد الرحمن أنور حشيش ط/ـــ   أمنية عبد الحميد محمد المحالوي ط/ـــ 

    ـــ التشريح واألجنة :90 
 شيماء محمد عامر الفقي ط/ـــ    لبني طاهر محمود عيد ط/ـــ 

 محمود شاكر عبد الواحد السيد عيسي ط/ـــ  ـــ األشعة التشخيصية :93 
     ـــ طب وجراحة العين :94 

 لبني عادل جمال الدين حسن ط/ـــ  هايدي عبد الشافي عبد الهادي حجاج ط/ـــ 
 أحمد حلمي السيد محمد زيان ط/ـــ  ـ جراحة األذن واألنف والحنجرة :ــ95
 مها محمد على الدهشان ط/ـــ  ـــ الميكروبيولوجيا:96
 
 
 
 
 
 

    ـــ جراحة التجميل والحروق :98
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    مصطفي محمد السيد محمد جبر ط/ـــ   محمد مجدي مصطفي الغيطاني ط/ـــ 
    عمرو سمير فهمي حسن ط/ـــ   المرسيعمر عبد الفتاح عبد اللطيف ط/ـــ 
    محمود إبراهيم شديد إسماعيل ط/ـــ    أحمد صالح السيد الجنيدي ط/ـــ 
    فاطمة محجوب عباس أحمد ط/ـــ  محمد أحمد محمد الصادق عبد المنعم ط/ـــ 
    محمد محمود محمد سيد أحمد ط/ـــ   حامد سمير حامد أبو خضرة ط/ـــ 
    السعيد عبد الحليم الجوهري محمد المهدي ط/ـــ   ة عبد العال حسني متوليأمنيط/ـــ 
 محمد عبد العزيز نصر الدين متولي  ط/ـــ  بسمة نشأت رزق محمود سالم عمران ط/ـــ 

 العامة : جراحةالـــ 91 
 مصطفي حامد مصطفي محمد عالم ط/ـــ   محمود محمد عبد المحسن شعير ط/ـــ 

 محمود عبد البديع عثمان ط/ـــ  وارئ :ـــ طب الط02 
 ـــ األمراض الجلدية والتناسلية :09 

 ضحي أحمد طه عبد الجواد ط/ـــ   سارة نبيل حنفي محمود المرواني ط/ـــ 
 علياء فتحي شحاته السواح ط/ـــ   بسمة عبد الرحيم طبه درويش ط/ـــ 
 ريمان عبد القادر محمد ساير داير ط/ـــ 

 يستجد من أعمال :ما عاشرا : 
  255/9/5/1010الموضوع رقم 

ــــ بشـأن  معيـد بقسـم الميكروبيولوجيـا بمعهـد الكبـد القـومي عرض الطلب المقدم مـن الطبيـب/ محمـد صـالح محمـد عبـد المحسـن
 نقله إلى ذات القسم بالكلية .

 القــــرار

 الموافقة عدم 
 
 
 
 

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

 
  

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  ي قورةمحمود عبد العزيز متولأ.د/     عصام عبد الونيس بحيريأ.د/ 
 
 


