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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 2016/2017" للعام الجامعي  الحادية عشر" الجلسة 

  9/7/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وم ية ظهةر الثانيةة عشةروذلك في تمام الساعة  2016/2017" للعام الجامعي الحادية عشرعقد مجلس الكلية "جلسته 
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمةد جمال الدينبرئاسة أ.د/  9/7/2017الموافق  األحد

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب     ة أ.د/ نانسي يوسف أسعد
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة     ة أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 ـوثــــوكيل الكلية للدراسات العليا والبحـــــــ     ة أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 
 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي      ة أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ة أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 ــيدرئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــ     ة أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 

 ةرئيس قسم األمراض المتوطنــــــــ      عاطف أبو السعود علىة أ.د/ 
 رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة     ة أ.د/أحمد عبد الرؤوف متولي 

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة     أحمد ربيع العربجي ة أ.د/ 
 ب واألوعية الدمويـــةرئيس قسم أمراض القل      أ.د/هالة السيد محفوظـ 

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسة أ.د/ 
 رئيس قسم جراحة العظــــــام     ة أ.د/ السيد مرسي زكي ة

 ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ    ة أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتى
 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانة أ.د/ مها السيد 

 ة العيـــــــــنـــــرئيس قسم طب وجراح     هدى محمد كامل السبكية أ.د/ 
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ة أ.د/ روحية حسن العدل 

 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ    ة أ.د/ محمد صالح الدين الزواوي 
   ـةـــالحيويـــــــــرئيس قسم الكيمياء        مها أحمد فتحي حمودةة أ.د/

 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ة أ.د/ سلطان محمد سلطان
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشة أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيري ة أ.د/ 

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة      مرعي ة أ.د/ عالء حسن
  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد بكرة أ.د/ 

  ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ة أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
 ــا ــالباثولوجيـــــــــرئيس قسم      هيام عبد السميع عياد ة أ.د/

 الفسيولوجيـــــارئيس قسم      ة أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الرازق 
  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ة أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان 

 ةــــــرئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناع     د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلدأ.ة 
 رةقائم بعمل رئيس قسم طب األســــــــــــــــ    يلحي شاهين ة   د/ هالة محمد المص
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  ـدرـــــــقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والص     ة   د/عمرو محمد عبد الحفيظ 
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ة   د/ مها محمد على البطش 

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعــةاذ متفرغ بقسم أست      أحمد بكر محمود  ة أ.د/
 رةــاألســأستاذ متفرغ بقسم طب         ة أ.د/ تغريد محمد فرحات

 أستاذ متفرغ بقسم الطفيليــــات     ة أ.د/نشأت السيد عبد المنعم
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين     مصطفي كمال نصار  ة أ.د/

    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ      فية أ.د/هشام محمد زكي الموا
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية     ة أ.د/أسامة عبد الوهاب عبد الجواد

  ةـالعامــاطنة أستاذ بقسم الب     عبد هللا عبد العزيز بهنسيأ.د/ة 
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة     ة أ.د/ مأثر كامل عبد السالم الشافعي

 ةـــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـ      ة أ.د/ والء فريد عبد العزيز
 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     أ.د/ وفيق محمود حسن الشيخ ة

  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم      ة أ.د/محمد عبد العزيز معالي 
 اءـــستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــأ     ة أ.د/زكريا فؤاد زكريا سند 

 وي و ــــأستاذ بقسم عالج األورام والنـــ     ة أ.د/ محمد أبو الفتوح السيد 
    أستاذ بقسم طــــب األطفـــــال     ة أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب

 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عبده الصعيدي ة أ.د/
 أستاذ بقسم الهستولوجيا     حمد محمود منصورة أ.د/ ماجدة أ

  رةـــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ     ة أ.د/ محمد قمر الشرنوبي 
 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ة أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـة     ة أ.د/ سعيد إبراهيم المالح 

 اـبقسم الهستولوجيــأستاذ متفرغ      ة أ.د/ سامي الحسيني عطية 
 أستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــة     ة أ.د/ سعيد شلبي منتصر 

  أستاذ مساعد بقسم التخديـــــــر       ة د/ ياسر إبراهيم فتحي
   نـاحة العيــأستاذ مساعد بقسم طب وجر      ة  د/ هشام محمد فؤاد المزار 

إلدارة رئيس او أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن   ة أ.د/ أحمد عامر عبد الوهاب خميسكل من : * وتم دعوة 
 المركزية بالمستشفيات الجامعية

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءأستاذ مساعد بقسم الكيميا  ة د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
 أستاذ بقسم الجراحة العامة باإلنابة عن أ.د/ رئيس القسم حمود سلطان وحضر أ.د/ حاتم م* 

 * وقد تغيب كل من :

    روق ميل والحــــاحة التجقسم جر  رئيس طارق فؤاد عبد الحميد كشكة أ.د/ ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسيي ة أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراو 
   اإلكلينيكيـــــــة أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا ة أ.د/ سامية حسن قنديل  قسم جراحة المخ واألعصــــابرئيس  ة أ.د/ عادل محمود حنفي 

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة محمد عالء الدين نوح أ.د/ة   أستاذ متفرغ األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة ة أ.د/ماجدة مصطفي حجاج 
 السموم اإلكلينيكيـــــــةو أستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي  ة أ.د/ سامي عبد الهادي حمادأستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق  أ.د/ محمد أحمد مجاهةةد

 أستاذ بقسم الفسيولوجيــــــــا ة أ.د/محمد عبد الفتاح بندارى   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــةة أ.د/مصطفي محمود الحبيبي   
 درن ـــية والتأستاذ بقسم األمراض الصدر  ة أ.د/أمل أمين عبد العزيز   ــابـــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعص ابر صالحة أ.د/عصام الدين ج

  رةـــــــــاألنف واألذن والحنج أستاذ بقسم ة أ.د/أيمن عبد العزيز أبو العنين  والعناية المركزة أستاذ بقسم التخدير  أ.د/خالد موسي محمود أبو العنينة 
  ـعـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ ة أ.د/صفاء عبد الفتاح بدر   أستاذ بقسم الجراحة العامــة    ة أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
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  مدرس بقسم طب وجراحة العينة  د/ نرمين محمود بدوي    مدرس بقسم جراحة المسالك البوليــةة  د/ محمد مرزوق عبد المقصود  
   رئيس األكاديمية الطبية العسكريةة اللواء/ أحمد حسن فوزي التاودي  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة حسين أحمد ندا ة أ.د/  

 مدير شركات العربي ة أ.د/ ممدوح محمود العربي 
 

حيم " لر لرحمن اعميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا ا أحمد أحمةد جمال الدين* واستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء 

 
 .متمنيا من هللا أن يحفظ هذا البلد من كل سوء  بعيد الفطر* ثم هنأ سيادته السادة الحضور 

 كل من :*  كما نعي 
 شهداء الوطن من ضباط الجيش الذين استشهدوا في سيناء .         

 والسيد/ معاون الكلية لوفاه ابنه    أستاذ بقسم طب األطفال ن مليجي أ.د/ محسو 
 .وقراءة الفاتحة علي أرواحهم جميعا  ودعا الجميع لوقوف دقيقة حداد

 

ترشيحة  ى األقل أي أحد يتملموجود في دبلومة الجودة أو ع* تم مناقشة دبلومة الجودة يجب أن يكون أحد مديري المستشفيات 
 في المستشفي لكل الدبلومات المهينة التي تنفذ في المستشفي . األداءرة وذلك لتحسين من قبل اإلدا

 . من الرسوم الدراسية للدبلومة المهنية المرشيحين اإلعفاء الموافقة على 
 

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

 أوال : المصادقات :
 1122/11/7/2017 الموضوع رقم

ق الموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2016/2017 يللعــام الجــامع" العاشةةرةالمصةةادقة علةةى محضةةر اجتمةةال مجلةةس الكليةةة " الجلسةةة 
 . 1121/10/6/2017حتى  1002/10/6/2017والمتضمنة القرارات من  11/6/2017

 : القــــرار 

 هةةةةانم عبةةةةاس متةةةةولي/ةللطبيبــــماجســــتير األشــــعة التشخيصــــية  رســــالةالفحــــل والمناقشــــة لجنــــة تشــــكيل  بعــــد ةضــــافة المصــــادقة
  على النحو التالي :  1082/10/6/2017موضوع رقم لل
 أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفية   د/ محمد شوقي عبد هللا    ـــ

 ي بكلية الطب جامعة المنوفية أستاذ بقسم عالج األورام والطب النوو    ـــ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري 
 أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة طنطــــــــا   ـــ   د/ رانيا عصام الدين محمد 

 1123/11/7/2017الموضوع رقم 

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

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 كل من :* الموافقة على سفر  
 بأمريكااألستاذ بقسم الجراحة العامة بالكلية ةلى جامعة كيس ويستيرن والية أوهايو  ةةة أ.د/ حاتم محمود سلطان1  

درس المســاعد بالقســم وعضــو بعثــة المــ رامةةي ربيةةع مليجةةي مصةةطفيالطبيــب/  لمتابعةةةعلــى رســالة الــدكتوراه  والمشةةرف الرئيسةةي
اف على نفقة وزارة التعليم العـالي طبقـا لنظـام اإلشـر  2017وذلك خالل النصف األول من شهر سبتمبر اإلشراف المشترك بأمريكا 

 المشترك .
أستاذ ورئيس قسـم طـب وجراحـة العـين بالكليـة ةلـى ليسـبون بالبرتوـال لحضـور  ةةة أ.د/ هدي محمد كامل السبكي2  

 علـى نفقـة الجامعـة 2017أكتـوبر  11حتى  7مر الجمعية األوروبية للمياه البيضاء وجراحات تصحيح اإلبصار في الفترة من مؤت
 حيث يوجد لسيادتها بحث مقبول بالمؤتمر .
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 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :

 1124/11/7/2017الموضوع رقم 

 ألحـداوالمنعقـدة يـوم  2016/2017" للعـام الجـامعي التاسعةالجلسة "  الدراسات العليا لجنةةحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  4/6/2017الموافق 
  :ـرارـالقــ

 ةحاطة المجلس علما 
 1125/11/7/2017الموضوع رقم 

 2016/2017" للعـــام الجـــامعي الرابعـــة عشـــر"الجلســـة لجنةةةة مراجعةةةة األبحةةةا  العلميةةةة ةحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 . 21/6/2017الموافق  ربعاءاأل يوموالمنعقدة 

  :ـرارـالقــ 11

 ةحاطة المجلس علما 
 1126/11/7/2017الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2016/2017" للعــام الجــامعي  العاشــرة" الجلســة  لجنةةة العالقةةات الثقافيةةةةحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 2/7/2017الموافق  األحد

  :ـرارـالقــ

 ما ةحاطة المجلس عل
 1127/11/7/2017الموضوع رقم 

 األربعــاءوالمنعقــدة يــوم  2016/2017" للعــام الجــامعي التاســعة" الجلســة  المكتبةةات لجنةةةةحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 5/7/2017الموافق 
  :ـرارـالقــ

 ةحاطة المجلس علما 

 1128/11/7/2017الموضوع رقم 

يوم  والمنعقدة 2016/2017" للعام الجامعي العاشرة" الجلسة ئون التعليم والطالب لجنة شةحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 9/7/2017األحد الموافق 

  :ـرارـالقــ

 ةحاطة المجلس علما
 

 ثالثا :  موضوعات أخري :
 1129/11/7/2017الموضوع رقم 

كيـل و امي قنديل ات على ترشيح أ.د/ محمد أحمد سمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  ة بشأن موافقة لجنة المكتب
  باالستمارة مفوضا عن الكلية في ملء االستمارة الواردة من المنظمة وتسجيل البيانات الواردةالكلية للدراسات العليا ليكون 

 . داخل قاعدة البيانات األساسية لمنظمة الصحة العالمية ويكون حلقة الوصل بين المنظمة والكلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 1130/11/7/2017الموضوع رقم 

ة بصةرف دارة المكتبةمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  ة بشأن موافقة لجنة المكتبات على إثابة جميع العالمين بإ
 مكافأة شهر من أساسي المرتب لهم تحفيزا لهم وتشجيعا لبذل المزيد من الجهد .

  :ـرارـقــال

 الموافقة ... يرفع للجامعة 
 1131/11/7/2017الموضوع رقم 

 على النحو التالي :واعتماد الموافقة  ـ بشأن مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةد/ عرض خطاب 
 .2017ة توصيات اجتمال مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة لشهر يوليو 1  
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 خدمة بالمستشفي الجامعي  .دعم وحدة ضمان الجودة من صندوق تحسين الة 2 
 ة تحديد رسوم اشتراك طالب الدراسات العليا للدورات التي تشترط لتقدمهم لالمتحان .3 
 .ة تحديد رسوم اشتراك أعضاء هيئة التدريس للدورات التي تشترط للترقية 4 
  :ـرارـالقــ

  االعتماد .و للجامعة للعرض  4و  3و 2و رفع بند  الموافقة
 

 وعات شئون التعليم والطالب :: موضرابعا
 1132/11/7/2017الموضوع رقم 

األول لةبعض  الموافقةة علةى قبةول األعةذار المرضةية المتحانةات الةدور ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب 
 .2016/2017( للعام الجامعي ةة الرابعة طالب الفرقة )األولي ة الثانية ة الثالثة

 ـرارـالقــ

 على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 : األوليالفرقة ة 1
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 األول كيمياء ال  ةبراهيم سمير عبد الفتاح محمد الطيب 1
 األول تشريحال ةبراهيم عبد العال عبد الصادق متولي 2
 الثاني تشريح ـ حقوق ـ الهستولوجيا ـ الفسيولوجياال تر عبد القوي عبد الرحيمةبراهيم عن 3
 األول الفسيولوجيا ةبراهيم محمد ةبراهيم زيتون  4
 الثاني  تشريح ــ الفسيولوجيا أحمد أسامة عبدالمقصود الطلي 5
 الثالث التشريح ــ الهستولوجيا ـ الكيمياء أحمد السيد عبد الستار محمد بدر 6
 الثاني  التشريح ــ الفسيولوجيا أحمد السيد محمد أبو عيد 7
 األول التشريح أحمد جمال محمد غلوش 8
 األول الهستولوجيا أحمد شوقي عبد العزيز الجمسي 9
 الثاني الهستولوجيا ـــ الفسيولوجيا أحمد صالح أحمد رابح ةبراهيم 10
 الثاني  يمياءالفسيولوجيا ـــ الك أحمد عاطف مصطفي حواش 11
 األول الفسيولوجيا أحمد عبد الحميد أحمد حشيش 12
 األول الهستولوجيا أحمد ماجد ةبراهيم الخولي 13
 األول الهستولوجيا أحمد مجدي أحمد الضبع 14
 األول الفسيولوجيا أحمد محمود بهاء الدين أحمد 15
 الثالث لفسيولوجياالتشريح ــ الهستولوجيا ــ ا ةسراء سعد أبو المجد على 16
 األول كل مواد الدور األول ةسراء لطفي عويان عبد المقصود 17
 األول التشريح ةسالم كرم سليمان الدسوقي 18
 الثاني التشريح ـــ الهستولوجيا ةسالم محمد ةبراهيم بكر 19
 األول الفسيولوجيا أسماء عصام الدين صالح طراد 20
 األول التشريح صالح أشرف سعيد عبد العاطي أحمد 21
 األول الفسيولوجيا أمنية أحمد السيد الورابلي 22
 األول الكيمياء  أميرة على حسن عز الدين 23
 األول التشريح أنس أحمد محمود النحاس 24
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 األول الفسيولوجيا ةيمان رمضان محمد سالم 25
 األول الهستولوجيا ةيمان سعد حسن الشافعي  26
 األول الهستولوجيا حمد يونسبسملة محمد أ 27
 الثالث ليالتشريح ـ الهستولوجيا ـ الفسيولوجيا ـ الكيمياء ـ حاسب آ بسمة مسعد سعد سمكه 28
 األول التشريح حذيفة محمود محمد السقا 29
 األول ــ الفسيولوجيا Eالهستولوجيا ـ  حسناء حامد رمزي زيدان 30
 الثالث التشريح ــ الهستولوجيا ــ الكيمياء خالد جمعه عبد الرؤف على جاد هللا 31
 األول التشريح عيد خالد عبد الفتاح زكي 32
 األول الفسيولوجيا دعاء عادل محمد رشدي بيومي  33
 األول الفسيولوجيا دعاء عبد العزيز محمد السعدني 34
 الثاني التشريح ــ الكيمياء  دينا محمود محمد عبد المنصف 35
 األول الهستولوجيا حمد السيد زيدرضا أنس م 36
 الثاني التشريح ـ الهستولوجيا رماح هاني ةبراهيم الكيالني على 37
 األول الكيمياء زينب أديب عبد العظيم المواسلة 38
 الثالث كيمياءــ الفسيولوجيا ــ ال Eالتشريح ــ الهستولوجيا ــ  سعيد السيد محمد محمد خلف 39
 الثاني  الهستولوجيا ــ الفسيولوجيا لى بردانهسلمي سعيد محمد ع 40
 الثاني التشريح الفسيولوجيا شروق مجدي على حسين خطاب 41
 األول الفسيولوجيا شهد على محمد مجاهد 42
 الثالث التشريح ــ الهستولوجيا ـ الفسيولوجيا عاصم محمد عبد السالم كروش 43
 األول الفسيولوجيا عائشة طارق فتحي شندي محمد 44
 الثاني  الهستولوجيا ــ الفسيولوجيا عبد الرحمن سعد لطفي النعماني 45
 األول  الفسيولوجيا عبدالرحمن عصام محمود عبد العزيز 46
 األول التشريح عبد الفتاح ماهر عبد الفتاح شعبان 47
 األول الهستولوجيا عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف 48
 األول الفسيولوجيا  دق الكرديعبد هللا شكري عبد الصا 49
 الثاني التشريح ــ الهستولوجيا عبد هللا ناصر جودة ةسماعيل الجزيز 50
 األول الهستولوجيا  عمار عبد الرازق جابر سعد 51
 األول  الفسيولوجيا فاروق ضاحي فاروق الشافعي 52
 األول الكيمياء فاطمة خالد عبد المعبود فودة 53
 األول الفسيولوجيا على عقيله كريم ةبراهيم 54
 الثاني  التشريح ــ الفسيولوجيا كيرلس ةبراهيم عبد المسيح شرموخ 55
 الثاني التشريح ــ الفسيولوجيا محمد أحمد درديري عبده 56
 األول الفسيولوجيا محمد أحمد عبد الحافظ أبو حسن 57
 األول الهستولوجيا محمد أشرف محمود عمارة 58
 األول الهستولوجيا نور محسن العمري محمد أ 59
 الثاني الفسيولوجيا ــ الكيمياء  محمد أيمن السيد زهران 60
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 األول كل مواد الدور األول محمدشريف زكي عبدالمقصود شريف 61
 األول  الفسيولوجيا محمد صبري محمد الرفاعي 62
 الثالث مياء التشريح ــ الهستولوجيا ــ الكي محمد صالح فتحي عمر زيدان 63
 الثاني الفسيولوجيا ــ الكيمياء  محمد طارق فريد الفقي 64
 الثاني الفسيولوجيا  ــ الكيمياء محمد محمد أحمد الورابلي 65
 الثاني التشريح ـــ الفسيولوجيا محمد محمد محمد بسيوني باشا 66
 الثالث اءالهستولوجيا ــ الفسيولوجيا ــ الكيمي محمد محمود صديق الشافعي 67
 األول  الفسيولوجيا محمد ناصر حامد على شاهين 68
 األول  التشريح محمود عباس أحمد الشرقاوي  69
 األول  الهستولوجيا مرام السيد محمود النحله 70
 األول  الكيمياء  مريم مصطفي حسين الطوخي 71
 األول الفسيولوجيا معاذ وجيه عبد ربه دابي  72
 األول الكيمياء د فهميم شلتوتمنار سعيد محم 73
 األول الكيمياء مها فهمي محمد الطالع 74
 الثاني الهستولوجيا ـــ الفسيولوجيا مينا صفوت عاطف صليب 75
 األول الفسيولوجيا نهال محمود مصطفي القاصد 76
 األول التشريح زين نور أحمد عبد الحميد صديق 77
 األول التشريح هاني محمدي بكري الحصري  78
 األول التشريح هند على محمد زيدان 79
 األول الفسيولوجيا يوسف محمد محمود عبد هللا 80
 الثالث التشريح ــ الهستولوجيا ــ الفسيولوجيا ــ الكيمياء آالء أحمد محمد شهاب الدين 81
 األول الكيمياء خالد توفيق عيد أبو منديل 82
 األول ولوجياالهست محمد عبد اإلله خالد محمد  83
 
 : الثانيةالفرقة ة 2
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 سادسال وكيةالتشريح ـ الفسيولوجيا ـ الكيمياءـ الهستولوجيا ـ سل  محمد سامي محمد قمر الدولة أحمد 1
 األول الكيمياء ةسراء مصطفي قطب عبد الرازق  2
 األول لوجياالفسيو  رضوي حمدي أحمد الشناوي  3
 الخامس الفسيولوجيا ـــ الكيمياء ريم عبد هللا أحمد مطر 4
 الرابع الفسيولوجيا ـــ الكيمياء بالل عبد الواحد بالل عبد الواحد 5
 األول الفسيولوجيا ـــ الكيمياء ةبراهيم أحمد حسن الخولي 6
 األول التشريح أحمد السيد عبد العال مرسي 7
 الثاني ـ الثالث الفسيولوجيا ـــ الهستولوجيا البقيعيأحمد ةيهاب أحمد  8
 الثاني التشريح أحمد بالل رشيد أحمد سالمة 9
 الثاني الكيمياء أحمد توفيق محمد ماضي 10



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

8 

 
 

 األول الفسيولوجيا أحمد حماده طه عوض 11
 الثاني الهستولوجيا أحمد حمدي ةبراهيم مصيلحي 12
 األول اءالكيمي أحمد رأفت شعبان دياب 13
 األول ــ الثاني الكيمياء ـــ الهستولوجيا أحمد رجب مليجي اللين 14
 األول الكيمياء احمد سالم عبد الحفيظ ابو عزيز 15
 األول الكيمياء أحمد سامي محمد علي الزيات 16
 األول الفسيولوجيا ــ الكيمياء ــ التشريح ـــ الهستولوجيا أحمد عبده صابر محمد مروان 17
 الثالث التشريح ـــ الهستولوجيا   أحمد فايز عبد الهادي جاد الجزار 18
 األول الكيمياء أحمد محمد أحمد عبد الفضيل 19
 األول كيةالفسيولوجيا ــ الكيمياء ـــ التشريح ــ الهستولوجيا ــ سلو  أحمد محمد عبد المقصود حسن 20
 الثاني لتشريحالكيمياء ـــ ا ةسراء أحمد عبد المنعم محمد 21
 األول الكيمياء ةسراء عبد الرازق أبو اليزيد 22
 األول والثاني الفسيولوجيا ــ التشريح ـــ الهستولوجيا ةسالم جمال عبد الرحمن الجمسي 23
 الثاني التشريح ـــ الهستولوجيا ةسالم سليمان محمد أحمد الشيخ 24
 األول والثاني ريحالفسيولوجيا ـــ التش آالء صبري السيد شريف 25
 األول الكيمياء آالء محمد عبد الحميد كيوان 26
 الثالث التشريح آالء يحي حسن زايد 27
 األول الفسيولوجيا ــ الكيمياء ـــ التشريح الشيماء لطفي محمد عيد 28
 الثالث الكيمياء أمنية عبد الخالق عبد الحميد سالم 29
 الثاني لكيمياءا السيد حامد ةبراهيم عمر أميرة 30
 الثاني الفسيولوجيا ــ الكيمياء ــ التشريح آية جمال صابر ةبراهيم فوده 31
 األول الفسيولوجيا آية صالح الدين محمد الكمشيشي 32
 األول التشريح آية عبد المنعم أحمد أبو خضره 33
 األول التشريح آية فتحي حسن العبد 34
 األول وجياالفسيول آية محمد عبد هللا عوف 35
 األول الفسيولوجيا ــ الكيمياء ـــ التشريح ةيمان السيد ةبراهيم الزوق  36
 األول الفسيولوجيا ةيمان حمدي عبد الباري بدر 37
 األول التشريح ةيمان ماهر محمد عبد الواحد 38
 الثاني كيةلو ــ الس الفسيولوجيا ــ الكيمياء ـــ التشريح ـــ الهستولوجيا جابر محمد عزب مرسي الشون  39
 األول والثاني الفسيولوجيا ــ التشريح حسام عصام عبد الصبور حسين 40
 الثاني الفسيولوجيا حسناء فرج عبد التواب 41
 الثاني الكيمياء رانيا أحمد صالح الرفاعي سلومه 42
 األول الفسيولوجي  رمزي صبري عبد الملك اسكندر 43
 األول الكيمياء ريم بدر محمد محمـد بدر 44
 األول الفسيولوجيا ريهام رضا سعد مصطفي 45
 األول الفسيولوجيا زينب محمد عبد الوني فودة 46
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 األول التشريح سارة حمدي القطب الزرقاني 47
 الثاني الفسيولوجيا سارة محمد بيومي عيسي 48
 األول الكيمياء سارة ناصر محمد عابدين  49
 األول الكيمياء اح محمدسارة يونس عبد الفت 50
 األول الكيمياء سامر رشاد السيد عبد الحميد 51
 األول الفسيولوجيا سامية عادل فتحي نور الدين 52
 األول التشريح سلمي طارق محمود محمد حربة 53
 األول التشريح سلمي قطب محمد قطب سلطان  54
 األول الفسيولوجيا سمر سعيد أحمد أبو فرو 55
 األول التشريح يال عبد الناصر سعيد سعيدسندر  56
 األول الكيمياء شروق محمد عبد الحميد سعد 57
 الثاني الفسيولوجيا شيماء حسيني جاد الحق محمد 58
 األول الفسيولوجيا عادل عصام علي عبد الحميد 59
 األول الفسيولوجيا عبد الرحمن محمد عفيفي النحاس 60
 األول التشريح الجبيري يم عبد الستار السيد ةبراه 61
 الثاني والثالث الفسيولوجيا ـــ التشريح ـــ الهستولوجيا عبد هللا سعيد ةبراهيم محمد 62
 األول الفسيولوجيا ــ الكيمياء ــ التشريح عماد عادل كرم عطية 63
 الثاني الفسيولوجيا ــــ الكيمياء  عبد الوهاب صالح  غادة المصلحي 64
 األول الهستولوجيا السيد موسي فاتن حامد 65
 األول الفسيولوجيا كريم نبيل محمد عياد 66
 األول الكيمياء كيرلس كامل صادق بربري  67
 األول الكيمياء لطفي أبو النصر محمد حسين 68
 األول التشريح لمي عبد العال حامد عبد العال 69
 األول التشريح محمد أسامة حمدي الزناقيري   70
 األول الكيمياء ــــ التشريح مد السيد عبد التواب أبو ةسماعيلمح 71
 الثاني الكيمياء محمد جمال ةبراهيم محمد ريحان 72
 األول التشريح محمد سمير محمد موسي 73
 األول الكيمياء محمد عبد الحكيم محمد عزيز 74
 األول الفسيولوجيا محمد عبد العزيز حسين جاد 75
 األول التشريح د الحرون محمد هاني محم 76
 األول يمياءالفسيولوجيا ـــ الك محمود طاهر رجب حنفي 77
 الثاني الفسيولوجيا ـــ الكيمياء ـــ التشريح محمود عبد المعبود محمد السيسي 78
 األول الفسيولوجيا محمود محمد عبد العزيز عبد الوهاب 79
 يالثان الهستولوجيا مصطفي السيد محمد الصايغ 80
 األول الكيمياء مني رضا عبد الرحمن فرج بدر 81
 األول التشريح مي حسين أحمد البرعي 82
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 األول الفسيولوجيا ندي عباس المهدي عبد ربه 83
 األول الفسيولوجيا ندي عبد العزيز محمود حبيب 84
 األول الفسيولوجيا نرمين نبيل ميخائيل سعد 85
 الثاني ولوجياالهست هشام محمد سعيد القاضي 86
 الثاني الكيمياء وائل أشرف عبد الوني شحاتة 87
 األول التشريح يحيي زكريا مصطفي عبد الفتاح عيد 88
 األول الفسيولوجيا يوسف مجاهد عبد الحميد عبد القادر 89
 األول التشريح السيد بكرزينب حسين عبد هللا رجب  90
 الرابع الفسيولوجيا آية محمد عبد هللا العدوي  91
دور أول وثاني  كل المواد أحمد محمد عبد الجواد ياسمين 92

 عذر ثامن
 ثاني و ثالث وليفسيولوجي أولي ــ كيمياء أفسيولوجي ثانية ــ هستولوجي ثانية ــ  أحمد علي أبو المكارم البربري  93
 يا ــتولوجالتشريح ــ الفسيولوجي ــ الكيمياء ــ الهس مصطفي محمد مصطفي عبد الحميد 94

 سلوكية
دور أول وثاني 

 عذر أول
 الرابع التشريح ـــ الهستولوجيا أحمد جالل عبد الستار العمري  95
دور أول وثاني  تشريح أوليتشريح ثانية ـــ كيمياء ثانية ــ  أسماء مصطفي عبد الفتاح شعبان 96

 عذر ثاني
 الرابع ولوجي أوليتشريح أولي ــ فسي شيماء سمير عبد الجواد عبد السالم 97
 الثالث تشريح أولي محمود فتحي سعد عيسي 98
 الثالث فسيولوجيا أولي مروة سعيد السيد زكي بدر 99
 الثالث أولي فسيولوجي مريم أحمد علي عبد الجواد 100
 الثاني تشريح أولي ـــ فسيولوجي أولي آية عبد المحسن عبد المنعم 101

 
 
 : ةلثالثاالفرقة ة 3
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها الطالب اسم م
 األول الفارماكولوجيا  أحمد أبو العال على أبو العال الوحش 1
 األول الفارماكولوجيا أحمد عبد الفتاح صابر أبوفرو 2
 الثالث الفارماكولوجيا ـــ الباثولوجيا أحمد محمد عبد العاطي أبو السعود 3
 الثاني ثولوجياالبا ةسراء السيد محمد عيسي 4
 األول االفارماكولوجي ةسراء سمير على على البنبي 5
 األول الفارماكولوجيا ــ الطفيليات ــ الباثولوجيا ةسراء محمد ةبراهيم السيد أحمد  6
 الثالث الطفيليات ــ الباثولوجيا ــ الميكروبيولوجيا أسماء جمال عبد الحميد عبد الكافي 7
 األول الباثولوجيا م صالحةيمان السيد ةبراهي 8
 األول الميكروبيولوجيا ةيمان حسن أبو السعود محمد 9
 األول الميكروبيولوجيا ةيمان خالد عبد المنعم الموربي 10
 األول جميع مواد الدور األول أية بهيج سعيد أندوره 11
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 األول  الباثولوجيا أية على عبد هللا عبد المحسن على 12
 الثاني الميكروبيولوجيا المنصفمحمد عبدداليا محمود  13
 الثالث الفارماكولوجيا دعاء كمال قنصوة السباعي 14
 الثاني الميكروبيولوجيا دو دعاء مجدي أحمد محم 15
 األول الفارماكولوجيا دعاء مجدي عبد الفتاح البلتاجي 16
 الثالث الفارماكولوجيا رنا محمد صفوت الطنبداوي  17
 الثاني الفارماكولوجيا ـــ الطفيليات بد الحميد عامرسارة أحمد ع 18
 األول الطفيليات سارة محمد ةبراهيم قنديل 19
 األول الميكروبيولوجيا سلمي أيمن بسيوني عابدين 20
 الثاني الفارماكولوجيا شيماء نجاتي عبد الحليم بدوي  21
 الثاني الميكروبيولوجيا كريم محمد صالح حسب النبي 22
 الثالث الفارماكولوجيا ـــ الباثولوجيا ريم محمد فتحي محمد الدميري ك 23
 الرابع جميع مواد الدور األول محمد عاطف أحمد عبد اللطيف 24
 الثالث الفارماكولوجيا ـــ الطفيليات محمد عبد الشافي عبد الدايم الجمال 25
 الثالث جميع مواد الدور األول محمد محمود محمد العدسي 26
 األول  الميكروبيولوجيا محمود خالد سليم شوالي  27
 الثاني الفارماكولوجيا مرين عماد على عبد الرؤف حمزة 28
 الثالث الميكروبيولوجيا مريهان أمين محمد صادق ضبش 29
 الثاني الفارماكولوجيا مصطفي محمود طه محمد 30
 األول الميكروبيولوجيا محمد حسين محمد القط 31
 الخامس الطفيليات ـــ الباثولوجيا ــ الميكروبيولوجيا ةبراهيم الطنطاوي السيد مؤمن 32
 الثاني الباثولوجيا مي صبحي سالمة خاطر 33
 الثالث الطفيليات ـــ الباثولوجيا ميسرة عبد هللا السيد عالم 34
 الثاني  الفارماكولوجيا نبيل شاكر محمد مرسي طاحون  35
 األول الفارماكولوجيا الفحلندا عادل على أحمد  36
 الثاني الباثولوجيا نهي محمد عبد هللا محمد الفخراني 37
 األول  الفارماكولوجيا هالة جيوشي جابر أبوزيد 38
 األول الباثولوجيا أية محمد فوزي عبدالمجيد 39
 الثاني الباثولوجيا سارة محمد عبد المولي عبد الرحمن 40
 األول باثولوجياال زهرة عدنان الهواش 41
 األول الفارماكولوجيا دعاء محمد أبو الفتوح 42
 األول الميكروبيولوجيا حمد عبد الفتاح شاهين‘عبد الفتاح  43
 الثاني جميع مواد الدور األول عبد هللا عادل فهمي أحمد موسي 44
 الثاني  الميكروبيولوجيا محمد شعبان رمضان عطية 45
 السادس جميع مواد الدور األول والدور الثاني ق علىمحمد أحمد عبد الخال 46
 الثالث الفارماكولوجيا أحمد عبد الحميد عبد العزيز النمر 47
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 : الرابعةالفرقة ة 4
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
رمد + طب شرعي وسموم+ أنف وأذن وحنجرة +   مها صبري السيد كشك 1

 طب مجتمع
 الثاني

 الثالث رمد أية هشام عبد الحليم القاضي 2
 الثاني رمد + طب شرعي وسموم عبده عاصم عبده أبو الخير 3
 السادس رمد + طب شرعي وسموم منار أبو العنين أحمد بلوز 4
 األول رمد محمد حسن فتح هللا رزق  5
 الثاني رمد + طب شرعي وسموم محمد مصطفي محمد خليل 6
 األول رمد + طب شرعي وسموم النيحمد كيمحمد أحمد م 7
 الثاني رمد أماني عبد العظيم فتوح محمد عرب 8
 الثاني رمد أحمد صالح حامد الشيخ 9
 األول رمد دعاء جمال عبد الباري عبيد 10
 األول رمد أميرة فوزي عبد الرؤف زهرة 11
 األول رمد جهاد عماد الدين مصطفي محمد 12
 األول رمد نجارعبد هللا حسن محمد ال 13
 األول رمد أحمد أيمن عبد الهادي زين الدين 14
 األول طب شرعي وسموم عال عبد الناصر محمد الطحالوي  15
 األول طب شرعي وسموم ةسراء عادل على ةبراهيم 16
 األول طب شرعي وسموم أمل مجدي عبد الحميد زكي 17
 الرابع طب شرعي وسموم مي محمد محمد أبو سعدة 18
 األول طب شرعي وسموم محمد عادل عباس مصطفي الشيخ 19
 األول طب شرعي وسموم على عبد العليم على شعبان 20
 األول طب شرعي وسموم محمد كمال عبده حسن سلطان 21
 الخامس طب شرعي وسموم هاجر على محمد متولي سالم 22
 األول طب مجتمع منه هللا يوسف حسن متولي 23
 األول طب مجتمع د المنعم ةبراهيم الشينرنا عاطف عب 24
 األول طب مجتمع منى أحمد محمد محيسن 25
 األول طب مجتمع حسام محمد عبده شرويد 26
 األول طب مجتمع تقي صالح عبد الوهاب أصيله 27
 األول طب المجتمع ياسمين محمد على المشد 28
 األول أنف وأذن وحنجرة ياسمينا أشرف أمين جبريل 29
 الثاني أنف وأذن وحنجرة محمد حسن فتح هللا رزق  30
 الثاني أنف وأذن وحنجرة محمد كمال عبده حسن سلطان 31
 األول أنف وأذن وحنجرة محمد محمود أنور عبد الحميد  32

 1133/11/7/2017الموضوع رقم 

  تذار المقدم من كل من :االعالموافقة على قبول  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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  أستاذ بقسم الباطنة العامة  ةةة أ.د/ عبد هللا عبد العزيز بهنسي 
  أستاذ بقسم الباطنة العامة   ةةة أ.د/ محمود عبد العزيز قورة 

 . ةعن امتحانات الفرقة الخامسة لوجود صلة قراب
 ـرارـالقــ

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 1134/11/7/2017م الموضوع رق

لرابعةةة للعةةام طةةالب الفرقةةة االعةةدد المضةةاعف مةةن اإلسةةتعداد إلسةةتقبال  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة لشةةئون التعلةةيم والطةةالب 
 .2017/2018الجامعي 

 ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 5113/11/7/2017الموضوع رقم 

ي لجميةع الفةرق بالجةدول الدراسة PBLمواعيةد ثابتةه للتيتوريةةال  لادخةإ ـ بشـأنن التعليم والطالب مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئو
د السةةادة وتحديةةة قةةيالمقةةررات العلميةةة التةي سةةيتم تدريسةةها بهةذه الطر  أجةةزاءوتحديةد .. .2017/2018للعةةام الجةةامعي  الدراسةية

لحاقهالقائمين على التدريس   ارات األساسية للتعليم والتعلمبالدورات الخاصة بتطوير المه موا 
 ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 1136/11/7/2017الموضوع رقم 

 Basic life Supportإعطةاء  دورات لكةل مةن الفرقةة الثانيةة فةي  ــ بشـأنمةذكرة أ.د/ وكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب 
يةة ةةة األجهةزة والفرقةة األولةي فةي )التحاليةل الطبيةة األساسةية ةةة البيولوجيةا الجزئ First Aid measuresوالفرقةة الثالثةة فةي 

 المعملية( .
 ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  خامسا
 7311/11/7/2017الموضوع رقم 

 تدرن الصدرية وال األمراضبقسم  ةالمعيد رحاب عبد الفتاح سعد /ةلطبيباالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولها بالكلية لشول وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3811/11/7/2017الموضوع رقم 

ين وجراحة الع طببقسم  المعيدعلى عبد الحكم على الحايس  /ةالطبيبالموافقة على تعيين شأن ـ ب مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشول وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 للجامعةالموافقة .. ويرفع 
 3911/11/7/2017الموضوع رقم 

كلية بالولوجيا الفسيبقسم  ةالمعيدأنوار مبروك حسن شعبان  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  ون هيئة التدريسمذكرة شئ
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية ابذات القسم والكلية نظرا لحصوله لشول وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4011/11/7/2017الموضوع رقم 

لعامة الباطنة ا بقسم المعيدعزت محمد عبد الوهاب عبد هللا  /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشول وظيفة مدرس مساعد
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4111/11/7/2017الموضوع رقم 

ول بالكلية لش مةالباطنة العابقسم  المعيد محمد رفعت محمود /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصوله وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 للجامعةالموافقة .. ويرفع 
 4211/11/7/2017الموضوع رقم 

ب ة العامة وطالصحبقسم  ةالمعيد أسماء فتحي السيد زغلول /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية ابذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشول وظيفة مدرس مساعدالمجتمع 

  :ـرارـــالق

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4311/11/7/2017الموضوع رقم 

فسيولوجيا البقسم  المدرس المساعدهبه راضي على سالم  /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . نوفيةمن طب الم الدكتوراهعلى درجة  بذات القسم والكلية نظرا لحصولهابالكلية لشول وظيفة مدرس 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 4411/11/7/2017الموضوع رقم 

  فيلياتالطذ بقسم األستا سلوي عبدالمنعم عطوه شمس الديند/ أ.الموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017تبارا من بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اع رابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 4511/11/7/2017الموضوع رقم 

ا الباثولوجي اعد بقسماألستاذ المسالموافقة على تجديد إعارة د/ عماد عبد العزيز السيد رخا ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بارا من بدون مرتب للعمل بإنجلترا اعت سابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 4611/11/7/2017الموضوع رقم 

راحة د بقسم جاألستاذ المساعالموافقة على تجديد إعارة د/ منتصر الصاوي عبد العزيز ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017ازان بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل بجامعة ج ثالثلمدة عام القلب والصدر بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 4711/11/7/2017الموضوع رقم 

ر بالكلية سم التخدياألستاذ المساعد بقالموافقة على تجديد إعارة د/ محمد سعد الدين طلبة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/7/2017مرتب للعمل بأمريكا اعتبارا من بدون  سابعلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 4811/11/7/2017الموضوع رقم 

ي  ب الطبيعاألستاذ المساعد بقسم الطالموافقة على تجديد إعارة د/ منى حافظ مطحنة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .ل بالكويت ر مكان العمل بالكويت من مستشفي الراشد ةلى مركز فوزية السلطان للتأهيبدون مرتب مع توي رابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
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 4911/11/7/2017الموضوع رقم 

لكلية با ستولوجيااألستاذ المساعد بقسم الهالموافقة على تجديد إعارة د/ حنان سعيد سليم ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  سادسلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 5011/11/7/2017الموضوع رقم 

ة وياء الحيالمدرس بقسم الكيميالموافقة على تجديد إعارة د/ هبة فتحي عباس عفيفي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 5111/11/7/2017الموضوع رقم 

 امة طنة العاالمدرس بقسم البالموافقة على تجديد إعارة د/ أحمد محمد محمد الشبيني ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  رابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 5211/11/7/2017الموضوع رقم 

لمدة ية يح بالكلسم التشر المدرس بقالموافقة على تجديد إعارة د/ أحمد سعيد سالم سالمان ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017اعتبارا من ةلى المملكة األردنية الهاشمية السعودية مع توير جهة العمل من بدون مرتب  سابععام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 5311/11/7/2017الموضوع رقم 

الكلية لتخدير بمدرس بقسم امصطفي كامل عبد الفتاح  الموافقة على تجديد إعارة د/ عبيرـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 15/8/2017اعتبارا من مع توير جهة العمل من دولة الكويت ةلى دولة كندا بدون مرتب  ثامنلمدة عام 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 5411/11/7/2017الموضوع رقم 

ة لقلب واألوعياأمراض  بقسمالمساعد األستاذ  نجالء فهيم أحمد سبيعنح د/ الموافقة على مـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . بها السعودية اعتبارا من تاريخ قيام سيادتها لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية إعارةبالكلية الدموية 
   : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5511/11/7/2017الموضوع رقم 

 إعارةة ير بالكلياألستاذ المساعد بقسم التخدالموافقة على منح د/ أيمن على عبد المقصود ـ بشأن  هيئة التدريس مذكرة شئون 
 . ابه سيادته لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيام

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 5611/11/7/1720الموضوع رقم 

لمدة  ةإعار كلية المدرس بقسم التخدير بالالموافقة على منح د/ خالد محمد أحمد جاب هللا ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيام سيادته بها .

   : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 5711/11/7/2017الموضوع رقم 
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ة لصحة العامابقسم  األستاذ مساعد عزة على عبد العظيمالموافقة على تجديد إعارة د/ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017اعتبارا من  للعمل بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب  رابعلمدة عام بالكلية  وطب المجتمع

  : ـرارـالقــ
 . ويرفع للجامعة الموافقة .

 5811/11/7/2017الموضوع رقم 

لمدة ة ال بالكليبقسم طب األطف مدرسالالموافقة على تجديد إعارة د/ نجوي جاد محمد جاد ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/8/2017بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  تبوكبدون مرتب للعمل بجامعة  خامسعام 

 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 9511/11/7/2017الموضوع رقم 

م الصحة ساعد بقسماألستاذ الموافقة على تجديد إعارة د/ داليا السيد الدسوقي عبد الاله ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 1/8/2017ن مالسعودية اعتبارا  بدون مرتب للعمل بجامعة الطائف بالمملكة العربية ثالثلمدة عام العامة وطب المجتمع بالكلية 

. 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 6011/11/7/2017الموضوع رقم 

لمخ ابقسم جراحة  المدرسالموافقة على تجديد إعارة د/ أحمد شوقي عبد العاطي ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/8/2017كة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل بالممل رابعلمدة عام واألعصاب بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 6111/11/7/2017الموضوع رقم 

خ راحة المجالمدرس بقسم النظر في تحويل األجازة الخاصة د/ بهاء الدين جابر حافظ ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 16/7/2017ن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا ملمدة عام ةعارة  من رعاية الوالدة ةلى واألعصاب بالكلية 

 التاريخ التالي النتهاء أجازة رعاية الوالدة .
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 6111/11/7/2017الموضوع رقم 

حتى  10/3/2017الموافقة على احتساب الفترة من أن ـ بش قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةالعرض خطاب د/ 
 .  وجة بالخارجوذلك إلنهاء متعلقات الز قسم الب األستاذ محمد عبد العزيز إسماعيلد/ أجازة خاصة بدون مرتب أ. 12/6/2017

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 6211/11/7/2017الموضوع رقم 

ول ألمدة عام قسم المدرس بالود ادمحمةد إعارة د/ نهي محمد الموافقة ـ بشأن  والتناسلية يةالجلدد/ رئيس قسم أ.عرض خطاب 
 .   بالمملكة العربية السعودية  للعملبدون مرتب 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
 6311/11/7/2017الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة على سفر   ـ بشأنية للدراسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكل
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بـي المـؤتمر األورو لحضـور  بفرنسـا بـاريسبالكليـة ةلـى  العينجراحة طب و بقسم المساعد األستاذ  حاتم محمد مرعيد/ ة 1
بحة  سةيادته حية  يوجةد ل علةى نفقةة الجامعةة 2017 سبتمبر 9حتى  7في الفترة من  العام السادس لألمراض المعدية 

 مقبول بالمؤتمر .
 ر األستاذ المساعد بقسم األمراض الصدرية بالكلية ةلى باريس بفرنسا لحضور المؤتمة د/ رباب عبد الرازق الوحش 2

حيةة  يوجةةد  علةةى نفقةةة الجامعةةة 2017ســبتمبر  9حتــى  7األوروبــي العــام الســادس لألمــراض المعديــة  فــي الفتــرة مــن 
 مر .بح  مقبول بالمؤت السيادته

عيـة األستاذ المساعد بقسم األمراض الصدرية بالكليـة ةلـى مـيالن بإيطاليـا لحضـور مـؤتمر جمة د/ مها يوسف الحفناوي 3
 .دعوة لحضور احي  يوجد لسيادته الخاصة تهاعلى نفق 2017سبتمبر  13حتى  9الصدر األوروبية  في الفترة من 

ين اجتمـاع البـاحثبالكلية ةلى بـاريس بفرنسـا لحضـور  والطب النووي عالج األورام المدرس بقسم ة د/ سوزي فوزي جوهر 4
الجهةة علةى نفقةة  2017سـبتمبر  29حتـى  27في الفترة من  الخال بالدراسة البحثية (100بالمشروع البحثي )جافلين ـــ

  . لحضور االجتمال السيادتهالممولة للبح  وذلك بناء على الدعوة الموجهة 
ؤتمر األســتاذ المســاعد بقسـم الفســيولوجيا بالكليــة ةلــى لنــدن بالمملكــة المتحــدة لحضــور مــالسةةالم ةةة د/ يحيةةي نجيةةب  عبةةد 5

 علـى 2017أكتـوبر  31حتـى  30)الكونجرس العالمي لمقاومة ةستهداف السمنة ومتالزمة التمثيل الوذائى( في الفترة مـن 
 نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر .

لـدولي المدرس المساعد بقسـم التخـدير بالكليـة ةلـى لنـدن بالمملكـة المتحـدة لحضـور المـؤتمر احمد الدسوقي ة د/ إسالم م6
علـى نفقـة الجامعـة حيـث يوجـد لسـيادته بحـث مقبـول  2017سـبتمبر  8حتـى  7الثاني للتخدير وعالج األلم في الفترة مـن 

 بالمؤتمر . 
ير فـي التخدير بالكلية ةلى سويسرا لحضور المؤتمر األوروبـي للتخـد المدرس بقسمة د/ وسام الدين عبد الرحمن سلطان 7

 على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر . 2017سبتمبر  16حتى  13الفترة من 
األســتاذ المســاعد بقســم األمــراض الصــدرية والتــدرن بالكليــة ةلــى مــيالن بإيطاليــا لحضــور ةةة د/ محمةةود موسةةي الحبشةةي 8

علـى نفقتـه الخاصـة حيـث يوجـد لسـيادته دعـوة  2017سـبتمبر  13حتـى  9جمعية الصدر األوروبية في الفترة مـن  مؤتمر
 لحضور المؤتمر .

لعالمي الحضور المؤتمر المدرس بقسم طب األطفال بالكلية ةلى الواليات المتحدة األمريكية ة د/ وائل عباس بحبح 9
 لخاصة .وذلك على نفقته ا 2017سبتمبر  19حتى  15بوالية شيكاغو في الفترة من  السنوي لألكاديمية األمريكية لطب األطفال

 :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة

 4611/11/7/2017الموضوع رقم 

د زهةران د محمةأحمةد محمةد/ المجلس علما بةالتقرير المقةدم مةن  إحاطة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
ن مفي الفترة   في مهمة علمية شخصية بمركز شيفيلد ألمراض الكليالعامة وذلك عن سفر سيادته  الباطنةبقسم المساعد األستاذ 

 . 2017 يوليو 2على نفقته الشخصية وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ  2017 مايو 28حتى  2016ديسمبر  8
 :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةالموافقـــــــــة ... 

 5611/11/7/2017الموضوع رقم 

 كل من : الموافقة على قبول االعتذار المقدم من  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 يلد بالمملكةجامعة شيفبالكلية وذلك عن عدم السفر ةلي  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ  إيمان عطية التونسيأ.د/ ةةة 1
  2017يونيو  8حتى  7في الفترة  من الجمعية البريكانية لجودة معامل التجلط القياسي واإلكلينيكي مؤتمر لحضور  المتحدة 

 الخاصة وذلك لتعذر الحصول على تأشيرة السفر. اعلى نفقته
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ملكـة بالم ةلـي لنـدن المـدرس بقسـم الجراحـة العامـة بالكليـة وذلـك عـن عـدم السـفرد/ محمد عبةد الجليةل حنفةي البلشةي  ةةة2
علـى  2017سـبتمبر  2أغسـطس حتـى  29المتحدة لحضور مؤتمر التنظيم الدولي لجراحات السمنة والمقـرر عقـدة  فـي الفتـرة مـن 

 . السفر وعدم كفاية المبالغ المالية المخصصة من قبل الجامعة لحضور المؤتمرنفقة الجامعة وذلك لتعذر الحصول على تأشيرة 
 

 :ـرارـالقــ

 موافقـــــــــة ... ويرفع للجامعةال

 6611/11/7/2017الموضوع رقم 

 د االسةةتراليةإبةةداء رأي الكليةةة فةةي التعةةاون بةةين جامعةةة كوينزالنةة  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةو  
 جتماعية .والجامعات والمراكز البحثية المصرية في مجاالت الطب وتكنولوجيا المعلومات والعلوم اال

 :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة

 7611/11/7/2017الموضوع رقم 

 نااسةمعو ن مؤسسةة إبداء رأي الكلية في بروتوكول التعةاون المقةرح بةي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 .للجامعات  األعلىوالمجلس 

 :ـرارـالقــ

 ـة ... ويرفع للجامعةالموافقــــــــ

 8611/11/7/2017الموضوع رقم 

سـاعد بقسـم المـدرس الم مةاهي نبيةل محمةود عجيةز  الطبيبـة/مةد بقةاء  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيةل الكليةة للدراسةات العليةا والبحةو  
عة طة الخمسية السابمن الخ 2014/2015التوليد وأمراض النساء  بالكلية وعضو بعثة اإلشراف المشترك من بعثات العام الثالث 

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات . 31/12/2017بجامعة طوهوكو باليابان لمدة عام ثان بالخارج اعتبارا من  2012/2017
 :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة
 1169/11/7/2017الموضوع رقم 

ول السةنوي األ  عةن مةؤتمر المجلةس علمةا بةالتقرير إحاطةة شـأنــ ب رئةيس قسةم عةالج األورام والطةب النةووي أ.د/  عرض خطاب
  .بفندق دوسيت بالتجمع الخامس ة القاهرة الجديدة  2017مايو  19 حتى 17المنعقد في الفترة من ولقسم ل

 :ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علما
 :  موضوعات البحوث العلمية : سابعا

 7011/11/7/2017الموضوع رقم 

ريس وهةم علةى الموافقة على تسةجيل أبحةا  للسةادة أعضةاء هيئةة التةد ـ بشأنلكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل ا
  النحو التالي : 

 عدد األبحا  الدرجة القسم االسةةةةةم م
 1 أستاذ مساعد أمراض الباطنة العامة عالء الدين عبد السالم داودد/  1
 2 مدرس  اء الحيويةالكيمي د/ ياسر عبد الستار الوباشي  2
 8 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ عزة محمد كامل عبد هللا  3

 :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة

 7111/11/7/2017الموضوع رقم 

 د العزيةز لبيةبعبةالمشةرول البحثةي المقةدم مةن د/ عةالء الموافقة علةى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . Abbiveبرعاية شركة  األستاذ المساعد بقسم الطبي الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

 :ـرارـالقــ
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 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة

 7211/11/7/2017الموضوع رقم 

بةةد المجيةةد مةةن د/ هةةاجر ع المشةةرول البحثةةي المقةةدمالموافقةةة علةةى  ـــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةو  
فقةات الجنسةية جميةع الناألمريكيةة  Merckشةركة علةى أن تتحمةل عالج األورام والطب النـووي األستاذ المساعد بقسم العجيزي 

 . أوصت اللجنة بالموافقة بعد موافقة وزارة الصحة على استخدام المادة في العالج... 
 :ـرارـالقــ

 امعةالموافقـــــــــة ... ويرفع للج

 7311/11/7/2017الموضوع رقم 

 2016/2017ي الموافقةة علةى تحةدي  المجةالت العلميةة للعةام الجةامع ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليةا والبحةو  
 :على النحو التالي  األمراض المتوطنةلقسم 

1- World Journal of gastroenterology .   

2- Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 

3- Gastrointestinal Endoscopy.                 4- Journal of Hepatology. 

5 – HepatologyResearch.                            6- Annals of Internal Medicine. 

7- The American Journal of Gastroenterology. 

8- Clinical Gastroenterology and Hepatology . 

9- Journal of Infectious Diseases & therapy. 

10- Journal of infectious Diseases. 

 :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة

 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
 7411/11/7/2017الموضوع رقم 

 المقيـد لدرجـةة محمد على صالح أبو سمر  /الطبيبإعفاء الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
لـوم حيث أنـه حاصـل علـى دب من حضور امتحان بعض المقررات لسابق دراستها 2016ة أكتوبر بدور الجراحة العامة  الماجستير

 على أن يتحمل حضور وامتحان الجزء الثاني :الجراحة العامة 
 ـــ مقرر في )نظري وعملي( في الباثولوجيا الجراحية .  ـــ مقرر علمي )نظري وعملي( في الجراحة العامة . 
 ـــ مقرر اختياري . 

  :ـرارـلقــا

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة

 7511/11/7/2017الموضوع رقم 

قيـد المازق سةويلم خالد عماد سعد عبد الةر  /الطبيبإعفاء الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 حاصـل علـىحيـث أنـه دراسةتها رات لسابق من حضور امتحان بعض المقر  2016بدورة أكتوبر جراحة العظام  لدرجة الماجستير

 على أن يتحمل حضور وامتحان الجزء الثاني : ظامجراحة العدبلوم 
   ـــ مقرر علمي )نظري وعملي( في أمراض جراحة العظام .

 ـــ مقرر في )نظري وعملي( في اإلصابات الخاصة بالعظام .
كلينيكي في الجراحة العامة .  ـــ مقرر نظري وا 

 اختياري .ـــ مقرر  
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة

 7611/11/7/2017الموضوع رقم 

نحةو علةي ال 2017 إلحاق كل من لدورة القيةد دورة أبريةل الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 التالي : 
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 العين دكتوراه طب وجراحة  على عبد الحكم على الحايس  ةةة ط/ 
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   أحمد  ةةة ط/ محمد محمود السيد 

 طب الحاالت الحرجة ماجستير    ةةة ط/ مينا ثروت طنيوس
 طب الحاالت الحرجة ماجستير    ةةة ط/ محب كامل لويس

 طب الحاالت الحرجة ماجستير   ةةة ط/ محمد صالح الدين إبراهيم
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  لمهديهبه عمر عبد الحسيب ا ةةة ط/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ةةة ط/ هبه محمد على مصطفي األجرب 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ةةة ط/ شيماء سمير السيد الصاحي 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أسماء زكريا عبد الرحمن شعبانةةة ط/  
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أنغام على سليمان مصطفية ط/ ةة 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أية عبد الحميد أدهم أحمدةةة ط/  
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    رشا شوقي السيد سليمان ةةة ط/ 
 الجلدية والتناسليةماجستير األمراض   حنان عبد المقصود أبو العنيينةةة ط/  
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ةةة ط/ مني محمد مختار طلبه فايد 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ةةة ط/ أميرة فتحي محمد السندبيسي  
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ةةة ط/ عال عبد الفتاح السيد هيكل 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   قيفتحي الدسو  هةةة ط/ رنا نزي 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مامإعلى عبد الوهاب  يم مرةةة ط/  

ضافتها إ والتناسليةدرجة دبلوم األمراض الجلدية دورة القيد من  ط/ آيات عثمان جالل عيدرفع اسم ةةة  لى درجة وا 
 . األمراض الجلدية والتناسلية ماجستيرال

 وسالمة وأمان المريض المهنية لجودة الرعاية الصحية الدبلومة    ةة ط/ بيتر رمسيسة 
 وسالمة وأمان المريض المهنية لجودة الرعاية الصحية الدبلومة  ةةة ط/ عثمان حسين السيد عثمان 
 وسالمة وأمان المريض المهنية لجودة الرعاية الصحية الدبلومة    ةةة ط/ حنان صالح محمد 
 وسالمة وأمان المريض المهنية لجودة الرعاية الصحية الدبلومة   ط/ محمود محمد بدران ةةة 
 وسالمة وأمان المريض المهنية لجودة الرعاية الصحية الدبلومة   أحمد محمد فريد عبدالحليمةةة ط/  
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 7711/11/7/2017الموضوع رقم 

عةن  شةاذليوائةل سةعيد ال /المقـدم مـن الطبيـبقبول اعتذار ةةة بشأن الموافقة على الباطنة العامة ئيس قسم عرض خطاب أ.د/ ر 
 . 2017الجزء الثاني ةبريل عدم دخول امتحان الدكتوراه الباطنة العامة 

  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. الموافقة
 7811/11/7/2017الموضوع رقم 

تخصصـات سةتير دبلةوم وماج( 10لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشـأنراسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للد
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 

 ماجستير الجراحة العامة   صالح رجب عبد العالمحمد ة ط / 1
 ماجستير الجراحة العامة   ين أبو العطا البيوميإبراهيم حسة ط / 2 
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 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   محمود فوزي حلمي مجاهدة ط / 3
 ماجستير الطفيليات   إيمان سامي على إسماعيلة ط / 4
 ماجستير طب وجراحة العين   بسمة عطية محمد عبد الجوادة ط / 5
 دبلوم طب وجراحة العين   عبد هللا عبد الحليم عبد هللاة ط / 6
 الجراحة العامةماجستير    سامح محمد علي مشالية ط / 7
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد خليل محمد علي خليلة ط / 8
 األشعة التشخيصيةماجستير     هبة حمدي زكي القرمةة ط / 9

 عامينلمدة  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    أحمد قطب إبراهيم بركاتة ط / 10
 1179/11/7/2017الموضوع رقم 

جسـتير تخصصـات ( درجـة دبلـوم وما3لعـدد )الموافقة على إيقاف القيةد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة 000:على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

  لظروف خاصة       1/10/2016 من لمدة عام    األمراض الصدرية والتدرن  ماجستير     يد فتحينورهان أنور سع /ط ةة1
 لظروف خاصة       1/10/2016لمدة عام من      دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية     وسام أحمد الدرينيةةة ط / 2
 تمكن من مناقشة الرسالةحتى ي    1/4/2014 لمدة عام من    ماجستير طب األسرة     أنور أحمد صابر فايدةةة ط / 3

 8011/11/7/2017الموضوع رقم 

اجسـتير تخصصـات ( درجـة دبلـوم وم53لعـدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 للجامعة .. ويرفع على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على

 لتجاوز المدة القانونية         التخدير والعناية المركزةماجستير     أحمد محمد حفني فاضل ة ط/1
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة     عبد الرحمن أحمد فؤاد ة ط/2
 لتجاوز المدة القانونية         المركزة ماجستير التخدير والعناية    عبد الحميد أبو العطامحمد  ة ط/3
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة   عبد الحليم محمد الشنوديمحمد  ة ط/4
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة  أيمن أحمد محمد عبد الصادق ة ط/5
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    الد البوشيمتولي خأحمد  ة ط/6
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    صالح داعي رشدي حسن ة ط/7
 لقانونيةلتجاوز المدة ا         ماجستير التخدير والعناية المركزة    أيمن محمد رفعت الناجي ة ط/8
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة عبد الوهاب عبد المجيد محمدأحمد  ة ط/9

 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمود فتوح بهنسي خاطر ة ط/10
 لتجاوز المدة القانونية         والعناية المركزة ماجستير التخدير   ياسر محمود محمد عبد الكريم ة ط/11
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    السيد محمد السيد هريدي ة ط/12
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    محمود حمدي محمد الحنفي ة ط/13
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    مير عبد الستار زناتيأحمد س ة ط/14
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    عبد الوهاب سعد الدينمحمد  ة ط/15
 تجاوز المدة القانونيةل         ماجستير التخدير والعناية المركزة     محمد رفعتأحمد  ة ط/16
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    أسامة يوسف حسن محمد ة ط/17



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

22 

 
 

 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    سعيد حجازي عبد الحكيم  ة ط/18
 لتجاوز المدة القانونية         ير والعناية المركزةماجستير التخد    حسن محمد مصطفيمحمد  ة ط/19
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمود على الدريبكي ماهر على ة ط/20
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة     أبو العزم إبراهيمأحمد  ة ط/21
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة  حسن عوض حميدة عبد السالم ة ط/22
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة أسامة محمود السيد خليل عريشة ة ط/23
 لتجاوز المدة القانونية         لمركزةماجستير التخدير والعناية ا    عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح ة ط/24
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    عاطف السيد إبراهيممحمد  ة ط/25
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    حمدي محمد سليممحمد  ة ط/26
 لتجاوز المدة القانونية         اجستير التخدير والعناية المركزةم   عطية السيدمحمد  ة ط/27
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة  عبد المجيد مكاوي  أحمد عمرو  ة ط/28
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    حسن محروس السيد جاد ة ط/29
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة    موافي جمعه عطويةأحمد  ة ط/30
 لتجاوز المدة القانونية         ماجستير التخدير والعناية المركزة     مصطفي محمد شبل ة ط/31
 لتجاوز المدة القانونية         زةماجستير التخدير والعناية المرك  عبد هللا محفوظ عبد الواحد محمد ة ط/32
 لتجاوز المدة القانونية         طب الحاالت الحرجةماجستير     أمير عزت مسعد شومان ة ط/33
 لتجاوز المدة القانونية         طب الحاالت الحرجةماجستير     محمد عبد اللطيف المندوه ة ط/34
 لتجاوز المدة القانونية            الحاالت الحرجة ماجستير طب    على سيد كامل عبد الكريم ة ط/35
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    فتحي على إسماعيلعلى  ة ط/36
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة محمود فهمي عبد الستار جاب هللا ة ط/37
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    د صالح مياحمصطفي محمو  ة ط/38
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    سعيد عطية إبراهيم عيسي ة ط/39
 لقانونيةلتجاوز المدة ا            ماجستير طب الحاالت الحرجة    محمد السيد رفعت عبد العزيز ة ط/40
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    محمد مصطفي سعد المسيري  ة ط/41
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    هأحمد ربيع الشتيحي صير  ة ط/42
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    معتز محمد محمد الرفاعي ة ط/43
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    سيد حسن محمد متولي ة ط/44
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة  مصطفي عوض محمد الشرقاوي  ة ط/45
 لتجاوز المدة القانونية            الحاالت الحرجةماجستير طب     كريم رضا إبراهيم سعيد ة ط/46
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    صفوت مصطفي حسن شاهين ة ط/47
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة    عماد مبارك عبد العاطي تركي ة ط/48
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب الحاالت الحرجة  لح جبريل  محمد أحمد صا ة ط/49
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب وجراحة العين  إسالم عزت عبد الوهاب   ة ط/50
 لتجاوز المدة القانونية            ماجستير طب وجراحة العين  هاجر عبد الفتاح عبد العزيز   ة ط/51
 لتجاوز المدة القانونية             ماجستير سمعيات  فاطمة إبراهيم محمد نسيم   ة ط/52
 لتعديل النيابة        دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية      محمد يحيي على بده   ة ط/53

 1811/11/7/2017الموضوع رقم 
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 /بطبيـلل التوليةدو أمةراض النسةاء درجةة دبلةوم  موافقةة علةى نقةل القيةدال ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . عوض من جامعة بنها ةلى جامعة المنوفيةميز نوح مختار 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ...الموافقة 
 2811/11/7/2017الموضوع رقم 

ألنف ستير جراحة اعلى رسالة الماججنة اإلشراف الموافقة على تعديل ل ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 على طلبها ابناء تخاطب بالكلية مدرس د/إيمان عزت عبد الواحدبرفع اسم   منه هللا جمال الدهشان /بيبةطلل واألذن والحنجرة

ضافة  . باألكاديمية الطبية العسكرية أستاذ األمراض الصدرية خالد محمود زمزمد/ أ. وا 
  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ...افقة المو 
 3811/11/7/2017الموضوع رقم 

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مروة محمد عمر . /بيبةللط في الباثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 جامعةالموافقة .. ويرفع لل
 1184/11/7/2017الموضوع رقم 

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 أحمد فؤاد سليمان البرجي . /بيبللط في جراحة التجميل والحروق 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1185/11/7/2017ضوع رقم المو

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 عالء الدين عبد العاطي بهي . /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1186/11/7/2017وع رقم الموض

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 هبه فرج محمد منصور سالمة  . /بيبةللط في التوليد وأمراض النساء

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1187/11/7/2017 الموضوع رقم

 كتوراه الد منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 عاصم مدحت حسن محمود . /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1188/11/7/2017الموضوع رقم 

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مروة صالح أحمد جاد هللا . /بيبةللطفي الباثولوجيا 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 9118/11/7/2017الموضوع رقم 



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

24 

 
 

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحو   /مذكرة أ.د
 طاهر سعيد عبد الكريم عبد الرحمن . /بيبللطفي الباثولوجيا اإلكلينيكية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 9011/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحو   /مذكرة أ.د
 %.77ر09 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير دعاء مكرم عبد السالم /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 1119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.78ر61 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير مهاب محمد عبد السميع القطان  /بيبللط في طب وجراحة العين

  :ـرارـالقــ

 معةالموافقة .. ويرفع للجا
 2119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.65ر94 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير تامر حسني إبراهيم طاحون  /بيبللط في جراحة األذن واألنف والحنجرة

  :ـرارــالقـ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 3119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.69ر31 بة مئويةونسجيد//  عام بتقدير محمد أحمد محمود عبد الخالق /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 4119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.69ر54 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير إبراهيم سويلمأحمد  /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 5911/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.65ر93 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمود على محمد زين العابدين /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.74ر03 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد رضا حسني الجابري  /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.76 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير إيمان جمال دسوقي الجندي /بيبةللط ض الجلدية والتناسليةفي األمرا
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 8119/10/6/2017الموضوع رقم 

ماجستير ال منح درجةو  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 % .73ر91 ونسبة مئويةجيد  عام بتقدير آيات عبد العظيم عبد المعز النجار /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 9119/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو ة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافق ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 % .75ر16 ونسبة مئوية جدا جيد عام بتقدير شيماء كامل سعد المكاوي  /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2001/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدرا
 %.74ر83 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير ضحي نزية عبد المجيد يوسف /بيبةللط في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 2011/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو   مذكرة
 %.72ر39 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير ريهام محمود حسنين الشيخ /بيبةللط في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2201/10/6/2017 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.73ر28 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمود أحمد أبو هندي /بيبللط في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 امعةالموافقة .. ويرفع للج
 2031/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.73ر04 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمد رمضان توفيق /بيبللط في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة

 2041/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.74ر57 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير مصطفى أحمد النجارأحمد  /بيبللط التوليد وأمراض النساءفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 2051/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.65ر77 ونسبة مئويةيد// ج عام بتقدير عبده أحمد عبده أحمد  /بيبللط في التوليد وأمراض النساء

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 2061/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.70ر32 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير مد سعيد عبد السالم خضر إيمان مح /بيبةللط في اإلمراض الصدرية والتدرن 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 2071/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.68ر19 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير محمود السيد الشيخ /بيبللط الباطنة العامة في أمراض

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 2081/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.72ر08 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير باسم محمد السيد الخياري  /بيبللط في أمراض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 2091/10/6/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأن مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةو   ض الجلديةةة األمةةراالعليةةا فةةي الموافقةةة علةةى مةةنح دبلةةوم الدراسةةات ـ
 .لية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالك8وذلك طبقا لنل المادة )إيمان قايد عبد الغفار  /بيبةللط والتناسلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 2101/11/7/2017الموضوع رقم 

ــ بشــمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةو   ( رســالة 34لعــدد )الموافقةةة علةةى تشةةكيل لجنةةة الفحةةة والمناقشةةة  أنـ
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 الكيمياء الحيويةدكتوراه    إيمان صالح الدين عرفاتة ط/ 1
 جنة :الل

 ةـــــــــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــ الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم      نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــيـــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوف الكيمياء الحيويةأستاذ مساعد     ةيمان عبد الفتاح بدرـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــ الكيمياء الحيويةأستاذ بقسم     مآثر كامل الشافعيـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــةالكيمياء الحيويـــــــــــــــــقسم بأستاذ     صبحي عبد الحميد حسنـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الكيمياء الحيوية  أماني محمد صالح الدين عبد العزيزة ط/ 2

 اللجنة :
 ية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكل    ـ أ.د/ مآثر كامل الشافعي

 ة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ الكيمياء الحيوي    ـ أ.د/ منال عبد العزيز سعفان
 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ نجالء محمد غنايم

 عين شمـــــــــــــــسامعة أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب ج    امتياز عبد القوي ةسماعيلـ أ.د/ 
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 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه    محمود دعاء نبوي عبد المنصفة ط/ 3

 اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــة المنوفيـة    ـ أ.د/ أحمد عبد الرءوف متولي

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــة عين شمـــــــــــــــس   محمد مواوري عبد المجيد ـ أ.د/ خالد
 والعناية المركزة بكلية الطب جامعــة المنوفيـةالتخدير مساعد بقسم  أستاذ   ـ   د/ أيمن على عبد المقصود ريان

 ب واألوعية الدمويةأمراض القلماجستير    محمد فتحي مصطفي صابرة ط/ 4
 اللجنة :

 بكلية طب المنوفيــــــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ هالة محفوظ بدران
 بكلية طب المنوفيــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ غادة محمود سلطان

 بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــا أمراض القلب واألوعية الدمويةذ بقسم أستا     ـ أ.د/ أسامة سند عرفة
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    ريمون صالح عدلي عبد هللاة ط/ 5

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفية أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ والء فريد موسي

 بكلية طب المنوفيــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم      يد ةبراهيم عبدهـ   د/ ول
 بكلية طب طنطـــــــــــــــا أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ تيمور مصطفي

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير     إيالف أبو زيد البناة ط/ 6
 :اللجنة 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم      ـ أ.د/ سهام أحمد خضير
 بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيـــــــــة ةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي     ـ أ.د/ ألفت محمد هندي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ةأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي    العالـ   د/ داليا حسني أبو 

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    مي إبراهيم إبراهيم العشماوي ة ط/ 7
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة بكلية الطب  ةأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي    نيفين أحمد عبد الحفيظـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة ةنيكيأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلي    أحمد عبد الرحمن سنبلـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير      رشا على درويشة ط/ 8
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ ماجدة مصطفي حجاج
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة لجلدية والتناسليةاألمراض اأستاذ بقسم     أحمد همامـ أ.د/ مصطفي 

 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــا األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ نجوي محمد علوان
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    هالة البدوي عبد العظيم رزق ة ط/ 9

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     د عبد الواحد جابرـ أ.د/ محم

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم      محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ـابنهبكلية الطب جامعة  تناسليةاألمراض الجلدية والبقسم مساعد أستاذ     حنان محمد صبري د/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    منى عيد صابر إسماعيلة ط/ 10



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

28 

 
 

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

 ةـــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــ ض الجلدية والتناسليةألمراا أستاذ مساعد    ـ   د/ عزة جابر عنتر فرج
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ ةيمان عبد الفتاح سليط

 األزهر بناتبكلية الطب جامعة  والتناسليةبقسم األمراض الجلديةأستاذ      نيرة حسن مفتاحد/ أ. ـ
 صوت واحد( ني، الثا األولي أن يكون )عل

 ماجستير طب األطفال    نهال مبروك أحمد عيدة ط/ 11
 اللجنة :

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةمساعد أستاذ     منير الالهوني ـ   د/ داليا

 ـــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةـقسم طب األطفــــــــــــــــــورئيس أستاذ     فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيــــــــــة بمعهد الكبد القوميبقسم طب األطفـال مساعد أستاذ     بد الحكيم عالمأليف عد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال    إبراهيم ندا طه جنهة ط/ 12

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ فهيمه محمد حسان

 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة    ـ أ.د/ سهير السيد أبو العال
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفـال بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيــــــــــة    حكيم عالمـ   د/ أليف عبد ال

 ماجستير طب األطفال   محمد عادل حسن أبو قورةة ط/ 13
 اللجنة :

 لمنوفيــــــــــةأستاذ ورئيس قسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ا    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 أستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة طنطأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال      ـ أ.د/ أحمد عبد الرازق 

 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير     وليد خيري حامد السيدة ط/ 14
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة جراحة األذن واألنف والحنجرةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عبد اللطيف ةبراهيم الرشيدي
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة جراحة األذن واألنف والحنجرةأستاذ بقسم     د/ أيمن السيد عبد العزيزـ أ.

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة جراحة األذن واألنف والحنجرةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ الحسيني الحسيني شريف
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــا والحنجرةجراحة األذن واألنف أستاذ بقسم      ـ أ.د/ فتحي محمد عرفان

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير جراحة العظام    محمود محمد طه حلوةة ط/ 15

 اللجنة :
 ــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــةالعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة أستاذ بقسم     ـ أ.د/ هشام محمد الموافي
 العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــاجراحة أستاذ بقسم      ـ أ.د/ ممدوح فؤاد الشين

 ـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــةــــــالعظـــجراحة بقسم مساعد أستاذ     عبد هللا الصاوي د/ محمد   ـ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   محمود محمد عبد العليم ة ط/ 16

 اللجنة :
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 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ ياسر ةبراهيم فتحي
 ذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــاأستا     ـ د/ أحمد على الضبع

 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ نجوي محمد ضحي
 ماجستير طب الحاالت الحرجة   إسالم محمد محمد عبد الكريم ة ط/ 17

 اللجنة :
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ د/ ياسر ةبراهيم فتحي

 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــا    وسام فريد عبد العزيزـ د/ 
 ة المنوفيةأستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامع     ـ د/ نجوي محمد ضحي

 
 التخدير والعناية المركزةماجستير    مروة عبد المنعم عبد هللا ة ط/ 18

 اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفي    ـ أ.د/ خالد موسي أبوالعنين
 خدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذمساعد بقسم الت    ـ   د/ نجوي محمد ضحي
 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمـــــــــــــــــس    ـ أ.د/ خالد محمد مواوري 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    أحمد على كمال هجرسة ط/ 19
 اللجنة :

 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ أبو زيد عبد هللا خصير
 أستاذمساعدبقسم األمراض العصبيةوالنفسية بكليةالطب جامعة المنوفية     ـ   د/ أكثم ةسماعيل امام

 سية بكليةالطب جامعة المنوفيةأستاذمساعدبقسم األمراض العصبيةوالنف    ـ   د/ عفاف زين العابدين رجب
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   محمد عبد الحليم الطنطاوي ة ط/ 20

 اللجنة :
 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد أحمد عقدة

 مراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــةأستاذ بقسم األ    ـ أ.د/ وفيق محمود الشيخ
 طنطــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة     ـ أ.د/ السيد محمد تاج الدين

 ماجستير األشعة التشخيصية    محمد مصطفي سليمانة ط/ 21
 اللجنة :

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة     مد الوكيلـ أ.د/ عادل مح
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة    ـ أ.د/ محمد رمضان الخولي

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة     مدحت محمد رفعتد/ ـ أ.
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلماجستير     داليا أحمد سعد نوفلة ط/ 22

 اللجنة :
 بطب المنوفيــــــــــــة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلس قسم أستاذ ورئي     ـ أ.د/ سمر جابر سليمان

 بطب المنوفيــــــــة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ عالء عبد العزيز لبيب
 ــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ ةيهاب أحمد مصطفي

 المنصــــــــــــورةطب كلية ب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلقسم بأستاذ     سيف الدين محمد فرجـ أ.د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 عي والروماتيزم والتأهيلالطب الطبيماجستير    وفاء عبد السميع محمود ة ط/ 23
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 اللجنة :
 بطب المنوفيــــــــــــة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ سمر جابر سليمان

 بطب المنوفيــــــــة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ عالء عبد العزيز لبيب
 بكلية طب الزقازيــــــــــــــــــق الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ بقسم     أبو السعود ـ أ.د/ أماني مصطفي

 السمعيات دكتوراه     أسماء صالح مختار ة ط/ 24
 اللجنة :

 أستاذاألنف واألذن والحنجرة بمستشفي شيفيلدالتعليمي بالمملكة المتحدة     ـ أ.د/ جايد ب راي
 أستاذالسمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة بكليةالطب جامعةالمنوفية    البهاء طلعتـ أ.د/ حسام سني 

 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفية   ـ أ.د/ عبد اللطيف ةبراهيم الرشيدي
 طنطارة بكلية الطب جامعة األنف واألذن والحنجقسم بالسمعيات أستاذ      ـ أ.د/ ةيناس أحمد قلقيله

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة   نهلة محمد كامل جاب هللا ة ط/ 25

 اللجنة :
 ةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفي     ـ أ.د/ مجدي كمال خليل

 بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ     هاللمحمد د/ صفاء أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة     ـ أ.د/ أحمد محمد الحرتي

 ماجستير جراحة العظام  حمد حلمي محمد داود مة ط/ 26
 اللجنة :

 أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي 
 احة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام األكاديمية الطبية العسكريةأستاذ بقسم جر     ـ أ.د/ أحمد عبد السميع الهراوي 
 المنوفية أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة    ـ أ.د/ طاهر عبد الستار عيد
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة عين شمس    ـ   د/ محمد حسن صبحي

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة المخ واألعصاب   هاني محمد عبد العاطي الخولية ط/ 27

 اللجنة :
 اذ ورئيس بقسم جراحةالمخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفيةأست    ـ أ.د/ عادل محمود حنفي

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــــــــــــاب بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 
 ةــــــــــــــــــــــــسكندريأستاذ ورئيس بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية طب اإل     ـ أ.د/ ياسر محمود البنا 

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصـــــــــــــــــــــــــــــــاب بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ هشام يسري أبو رحمة
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أميرة عبد المنعم نور الدينة ط/ 28
 لجنة :ال

 أستاذ بقسم الباطنة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 امة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ ياسين صالح ياسين

 أستاذ بقسم الباطنة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة بكلية الطب جامعة المنصورة    ـ أ.د/ عالء عبد العزيز صبري 
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير    أحمد حسن عدلي عبد هللاة ط/ 29

 اللجنة :



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

31 

 
 

 بكلية الطب جامعة المنوفية ةــأمراض القلب واألوعية الدمويأستاذ بقسم      ـ أ.د/ أحمد أشرف رضا
 بكلية الطب جامعة المنوفية ةــالدمويالقلب واألوعيةأمراض مساعد أستاذ    أحمد عبد العزيز عمارةد/   ـ 

 الزقازيقبكليةالطب جامعة  ةــيأمراض القلب واألوعية الدمو أستاذ بقسم      السيد محمد فرجـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد خليل محمد على خليلة ط/ 30

 اللجنة :
 أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ أحمد فرج أحمد القاصد

 ــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةـبقسم الجراحة العامــــــــــــــمساعد أستاذ     حمد صبري عمارمـ   د/ 
 وفيةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المن    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 بنهـــــــــــــــــاأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة     يحي أحمد فريدـ أ.د/ أحمد 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ذن واألنف والحنجرةجراحة األماجستير    محمد عبد الرحمن إبراهيمة ط/ 31
 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة قسم األذن واألنف والحنجرةورئيس أستاذ     عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة    محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة    لياسر عبد الوهاب خليـ أ.د/ 
 باألكاديمية العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ جراحة األذن واألنف والحنجرة      زكريا الراعيـ أ.د/ 

 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ماجستير    سارة إبراهيم مصطفي الشهدي /ة ط32
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا     ـ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد
 لية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابك أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا     ـ أ.د/ أحمد عمر شفيق
 بكلية الطــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا     ـ أ.د/ وفاء أحمد زهران

  أمراض الباطنة العامةماجستير    وسف السيد الحالبسامح ية ط/ 33
 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ     صبري عبد هللا شعيبـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاقسم بأستاذ     محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 بني سويـــــــــــــــــــــفبكلية الطب جامعة  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ      محمد نبيل سالمـ أ.د/ 

 أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه     أسامة محمد أبو بكر ة ط/34
 اللجنة :
 ـةجامعة المنوفيطب بكليةال القلب واألوعية الدموية أمراضقسم بــأستاذ     عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 
 ــــــةبكلية طب المنوفي أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم     محمود على سليمانـ   د/ 
 القاهرةبكلية الطب جامعة  طب الحاالت الحرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ      حسن خالد ناجيـ أ.د/ 

 2111/11/7/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأنمةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةو    طالبــةو ( طالــب 32) ل الرسةةالة لعةةددالموافقةةة علةةى تسةةجيل موضةةو  ـ
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

32 

 
 

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 العامةأمراض الباطنة دكتوراه   أبو فاطمة على شعبان على ة ط/1

 :موضول الرسالة 
 . روتكتين في السائل البريتوني كوسيلة تشخيصية لحاالت االلتهاب البكتيري البريتوني التلقائيتقييم كالب
 : المشرفون 

 العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنــــــةأستاذ بقسم     ةيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
 العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الباطنـــــةأستاذ مساعد بقسم     السيد ةبراهيم الشايبد/  ـ  

 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــ   ـ   د/ أحمد عز العرب عبد العليم
 مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ محمد جمال الدين الهلباوي 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   أحمد رياض العشماوي  ة ط/2
 :موضول الرسالة 

 . الدم بإمراض القلب المستترةعالقة تذبذب مستوي السكر ب
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم الباطنــــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    مصطفي جاب هللا النجار ـ أ.د/ 
 طنـــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم البا   عالء الدين عبد السالم داوودـ   د/ 
 ةة الطب جامعة المنوفيـــــــبقسم الباطنـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلي أستاذ مساعد   وليد عبد المحسن شهاب الدينـ   د/ 

 مراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــــــةأستاذ مساعد بقسم أ     ـ   د/ محمود كامل أحمد
 مدرس بقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ نسرين جمال الدين الهلباوي 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةاالباثولوجيةةةةةةدكتوراه   منى عبد الحميد محمد قورة ة ط/3
 :موضول الرسالة 

 . 2و ا ماس أتش  1، أم ال أتش  600التصنيف الجزيئى لسرطان القولون باستخدام الصبوة المناعية بي راف في 
 : المشرفون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ    ـ أ.د/ نانسي يوسف أسعد 
 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة      ـ   د/ هالة سعيد الربعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباثولوجيـ   ـ   د/ رانيا عبد هللا عبد هللا حسنين
مدرس بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية الطب جامعة     ـ   د/ الشيماء محمود الحنفي 

 المنوفيــــــــــة
 الباثولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا دكتوراه  دينا محمد عبد الخالق عالم ة ط/4

 :موضول الرسالة 
فـي ليمفومـا الخاليـا ب ذات الدرجـة  6وبـي سـي ال  2دراسة األهمية التشخيصية والتوقعيه الظهار بروتين س يميك وبي سي ال 

 العالية .
 : المشرفون 

 ـــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل 
 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ محمد ةبراهيم شعبان 

 ــــــةمدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ    ن حميدةآيات شعباـ   د/ 
 األشعة التشخيصيةدكتوراه    محمد بسيوني الغنام ة ط/5

 :موضول الرسالة 
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 . فة من التصوير بالرنين الموناطيسيتقييم سريان السائل النخاعي باستخدام طرق مختل
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ هالة حافظ محمد
 لمنوفيــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة ا    ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 عالج األورام والطب النووي دكتوراه   أحمد صهيب إبراهيم فتحي ة ط/6
 :موضول الرسالة 

 . النتائج اإلكلينيكية لتكثيف العالج الكيميائي ـ الموجه لمرضي األورام الليمفاوية الالهودجكينية ذات الخاليا )ب(
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي أستاذ بقسم     ـ أ.د/ طارق عبد المنعم هاشم
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة عالج األورام والطب النووي أستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاته
طب بكلية  لنووي والطب اعالج األورام بقسم  مساعد أستاذ    ـ   د/ ةيناس أبو بكر الخولي

 ةـــــــــــــــــــالمنوفي
مدرس بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية الطب جامعة     ـ   د/ الشيماء محمود الحنفي 

 المنوفيــــــــــة
 األطفالطب ماجستير   وائل عادل عبد الحميد الشافعي ة ط/7

 :موضول الرسالة 
 بل السري كوسيلة للتنبؤ بحدوث الصفراء في حديثي الوالدة .مستوي األلبيومين والبليروبين في دم الح

 : المشرفون 
 األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب أستاذ بقسم      ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب زميل بقسم     ـ   د/ حنان مصطفي السيد
 األطفالطب ماجستير    أميرة حسن محمود قابيل ة ط/8

 :موضول الرسالة 
 ة .الحساسية الشائعة في األطفال المصابين بالمتالزمة النفروزية الكلوي اسة ألمراضدر 

 : المشرفون 
 األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب أستاذ بقسم      ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 ــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةاألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب بقسم  مدرس    زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 األطفالطب ماجستير    رباب محمد أمين شعبان ة ط/9

 :موضول الرسالة 
القابــل للــذوبان كمؤشــر علــى شــدة فشــل عضــلة القلــب فــي األطفــال المصــابون بــالعيوب الخلقيــة الالزرقيــة  2تقيــيم درو االس تــي 

 بالقلب .
 : المشرفون 

 األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب أستاذ بقسم      أحمد أنور خطاب.د/ ـ أ
 كلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةاألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بطب بقسم  مدرس    رانيا صالح الزياتـ   د/ 

 األطفالطب ماجستير   إيمان سامي إسماعيل الجنيدي ة ط/10
 :موضول الرسالة 

 معدل ةنتشار التبول الإلرادي في أطفال المدارس االبتدائي في مدينة بنها محافظة القليوبية .
 : المشرفون 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةاألطفــطب أستاذ بقسم      ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةطب مدرس بقسم     ـ   د/ زين عبد اللطيف عمر

 الجراحة العامةماجستير    ليديا مجد مكرم نصر ط/ة 11
 :موضول الرسالة 

 تقييم درجة االحساس بالجلد في مناطق الجدار البطني األمامي ما بعد شد البطن
 : المشرفون 

 ـــــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحــــــــــــــروق بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــ    ـ أ.د/ شوقي شاكر محمد جاد
 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحــــــــــــــروق بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     حمد مجاهدأمحمد ـ أ.د/ 

 ـــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة البقسم  مدرس    محمود سعيد عبد الحليمد/   ـ 
 
 

 ماجستير الجراحة العامة   محمد إسماعيل حمزه ة ط/12
 :موضول الرسالة 

 دوديةااللتهاب الحاد للزائدة ال مقارنة دقة تويرات كرات الدم البيضاء بالصور السريرية وفحل األنسجة المكرسكوبية في تشخيل
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة الأستاذ بقسم     عواطف السيد فرغليـ أ.د/ 
 مدرس بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    عبد المنعم فريد محمدـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  إبراهيم حسين أبو العطا البيومي ة ط/13
 :موضول الرسالة 

 أهمية استئصال الجهاز الليمفاوي في حاالت سرطان القولون والمستقيم .
 : المشرفون 

 ــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سليمان عبد الرحمن الشخلـ أ.د/ 
 مدرس بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ عبد المنعم فريد محمد

 ماجستير جراحة العظام  محمود فرج محمود أبو موسي ة ط/14
 :لرسالة موضول ا
 . صويرتينوي جراحيا بواسطة فتحتين متالزمة النفق الرسعالج 

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة امــــــــــــــــــــــــــــظـــقسم جراحة العورئيس أستاذ      مرسي زكيـ أ.د/ السيد 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة امــــــــــــــــــظـــــــــالع بقسم جراحة أستاذ مساعد    عادل ةبراهيم الصعيديـ   د/ 
 مدرس بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ   د/ أسامة جمال أحمد

 ير جراحة العظامماجست  خليل محمد حسن عبد هللا ة ط/15
 :موضول الرسالة 

 برة الشق العظمي لعظمة الكعبرة مع أو بدون تقصير عظمة الزند إلستعدال اإللتئام الخاطئ لكسور النهاية القاصية لعظمة الكع
 : المشرفون 

 ـــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم جراحة العظـبأستاذ     محمود محمد هدهودـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    محمد عبد هللا الصاوي ـ   د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةمدرس بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــ    ياسر سعد الدين حنوتـ   د/ 
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 ماجستير جراحة العظام  محمد يوسف محمد الشخيبي ة ط/16
 :موضول الرسالة 

 الدور الجراحي لتصليح التهابات الوتر العرقوبي )اخيليس(
 : المشرفون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــةأستاذ بقسم جراحة العظـ    ـ أ.د/ محمود محمد هدهود
 أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ عادل ةبراهيم الصعيدي

 مدرس بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    سامر عبد الهادي صقرـ   د/ 
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير   محمد عبد الوهاب هاشم تمام ة ط/17

 :موضول الرسالة 
 2وبروتين رنة بجرعة أولية مكثفة مصحوبة بالتروية الوريدية لعقار مثبطات جليكالستخدام جرعة مكثفة فقط مقااإلكلينيكية النتائج 
 )أ( خالل القسطرة التداخلية األولية .3)ب( و 

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ طارق صالح خليل
 ةــــبكلية طب المنوفيــ أمراض القلب واألوعية الدمويةبقسم مساعد  أستاذ     ـ   د/ وليد عبده ةبراهيم

 بمعهد القلب القومي بالقاهــــــــرة أمراض القلب واألوعية الدمويةاستشاري     أشرف أحمد عبد المجيدد/   ـ 
 أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير   محمد سعيد عبد المرضي ة ط/18

 :موضول الرسالة 
 قة بين مستوي الهيموجلوبين السكري وشدة تصلب الشرايين التاجية في المرضي الوير مصابين بمرض السكري .العال

 : المشرفون 
 بكلية طب المنوفيــــــة أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ مساعد بقسم      محمود كامل أحمدـ د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة الدمويةعيةاألو أمراض القلب و بقسم  مدرس     أحمد مختار القرشـ د/ 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    أماني إبراهيم أفندي ة ط/19

 :موضول الرسالة 
 تقييم الحمض النووي الحر خارج الخلية في حاالت سرطان الكبد .

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم      ـ أ.د/ سهام أحمد خصير

 بكلية الطب جامعة المنوفيــة ةـــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ داليا حسني أبو العالم
بكلية طب  عالج األورام والطب النووي أستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ ةيمان عبد الرازق توفيق

 ةـــــــــــــــــوفيــالمن
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير   سمر محمد محروس أبو قورة ة ط/20

 :موضول الرسالة 
 . تأثير داء السكري على مرضي الدرن النشط

 : المشرفون 
 لمنوفيــةبكلية الطب جامعة ا ة والتدرن ــــــــــــــــــاألمراض الصدريأستاذ بقسم     أمل أمين عبد العزيزـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ة والتدرن ـاألمراض الصدريأستاذ مساعد     ـ   د/ محمود موسي الحبشي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ة والتدرن ـاألمراض الصدريأستاذ مساعد     ـ   د/ مها يوسف الحفناوي 

 مراض الصدرية والتدرن األماجستير    أحمد عبد هللا أحمد فؤاد ة ط/21
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 :موضول الرسالة 
 . دراسة معدل ةنتشار مختلف االعتالالت المصاحبة في مرضي السدة الرئوية المزمنة

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة ة والتدرن ــــــــــــــــــاألمراض الصدريأستاذ بقسم     أحمد عبد الرحمن علىـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ة والتدرن ـاألمراض الصدريأستاذ مساعد     ق الوحشرباب عبد الراز ـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ة والتدرن ـاألمراض الصدريأستاذ مساعد     سامي سيد أحمد الدحدوحـ   د/ 

 التشريح واألجنةماجستير   خلود نجي عبد الحكيم داود ة ط/22
 :الة موضول الرس

 ستخلل الجرجيرتأثير مثبط مضخة البروتون على مكونات قرن آمون المجهرية في ذكر الجرذ األبيض اليافع والدور المحتمل لم
 . ؛ دراسات هستولوجية وهستوكيميائية مناعية

 : المشرفون 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة  واألجنة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشريأستاذ بقسم     مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ــــــــةــالتشريح واألجنــــــــــــبقسم أستاذ مساعد     وائل بـــــــــــــدر الخوليـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــة ــــــــــــــــــــــــح واألجنةالتشريــــــــــــــــــــــــــ مدرس بقسم     نهي محيي عيسيـ   د/ 

 األشعة التشخيصية ماجستير  هبه الدسوقي فتح هللا مصطفي ة ط/23
 :موضول الرسالة 

ة ليـــالمقطعـــي المـــدمج باألشـــعة المقطعيـــة فـــي تحديـــد مراحـــل انتشـــار األورام الســـرطانية األو  دور التصـــوير باالنبعـــاث البـــوزيتروني
 . للقولون والمستقيم

 : المشرفون 
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي

 ةــــــــــــيـالمنوفبالقومي  لكبدا مساعد بقسم األشعة التشخيصية بمعهد أستاذ    ـ   د/ محمد محمد حسيني
 ةــــــــــــــــــبقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــ مدرس    وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   محمد السيد الصفتي ة ط/24
 :موضول الرسالة 

 . أمراض الكبد غير الكحولية الدهنية في موضوعات السواء الدرقيالعالقة بين ثالثي أيودوثيرونين الحر مع 
 : المشرفون 

 أستاذ بقسم الباطنــــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ةيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الباطنـــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   م داوودـ   د/ عالء الدين عبد السال

 مدرس بقسم الباطنـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـ   د/ محمد حمدي بدر
 مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ثريا أحمد عبد الحميدد/ ـ   
 ماجستير طب وجراحة العين   مي أحمد مختار يوسف ة ط/25

 :موضول الرسالة 
دام ء الوير الحوامل األصحاء وحاالت تسمم الحمل باستخدراسة مقارنة سمك المشيمية في حاالت النساء الحوامل األصحاء والنسا

 . الماسح الضوئي المقطعي للعين
 : المشرفون 

 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة    ـ د/ حاتم محمد جاد مرعي 
 ـــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب وجراحة العيـــــ      ـ د/ أسماء محمد ةبراهيم



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

37 

 
 

 جراحة األذن واألنف والحنجرةماجستير   محمود فوزي حسن قاسم ة ط/26
 :موضول الرسالة 

 دراسة دور المنظار الجراحي في تقييم قناة استاكيوس واألذن والوسطي أثناء عمليات ترقيع الطبلة .
 : المشرفون 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة والحنجرةواألذن األنف أستاذ ورئيس قسم     .د/ عصام عبد الونيس بحيري ـ أ
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــة والحنجرةواألذن األنف أستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ ةبراهيم أحمد عبد الشافي

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة رةــــــــــــــــــــــــوالحنج واألذناألنف قسم ب مدرس     حسام عادل حسين عمرـ   د/ 
 ماجستير طب األسرة    محمد عبد هللا  ة ط/27

 :موضول الرسالة 
 . تقيم مكافحة العدوي في عيادات األسنان في وحدات الرعاية األساسية في اإلدارة الصحية ببلقاس

 : المشرفون 
 ــةتاذ بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــأس    ـ أ.د/ توريد محمد فرحات

 ب جامعة المنوفيـــــــةمدرس بقسم طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الط    ـ   د/ نجوى نشأت حجازي 
 ماجستير الجراحة العامة  محمود ماهر عبدالنبي الرهاوي  ة ط/28

 :موضول الرسالة 
 دراسة مقارنة بين توصيل اللفائفي بالقولون داخـل الجسـم مقابـل توصـيله خـارج الجسـم عبـد استئصـال سـرطان القولـون األيمـن عـن

 .طريق المنظار الجراحي 
 : المشرفون 

 أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة   عبد الهادي زين الدين ـ أ.د/ أشرف
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة    ـ   د/ محمد صبري عمار

 استشاري جراحات المناظير بمستشفي السالم الدولي بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة     ري حافظأحمد شكد/   ـ 
 بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة مدرس    أحمد جابر التطاوي د/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين   محمود يسري محمود ة ط/29
 :موضول الرسالة 

 .نتائج استخدام راب القرنية البديلي في حاالت أمراض القرنية المتقدمة 
 : المشرفون 

 أستاذ مساعد بقسم طب وجراحـــــة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ـ د/ هاني أحمد خيري 
 مدرس بقسم طب وجراحـــــة العيــــــــــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة     ح سعد مندورـ د/ سام

 ماجستير الجراحة العامة  إبراهيم على إبراهيم سليمان ة ط/30
 :موضول الرسالة 

 نسجة .ة ذاتية النفخ : بعد جديد في ممددات األالثاني من ممددات األنسجالجيل 
 : المشرفون 

 ةالطب جامعة المنوفيبكلية التجميل والحروق جراحة قسم أستاذ ورئيس    طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ـةـــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــجراحة التجميل والحروق أستاذ مساعد      داليا مفرح السقاـ   د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة التجميــــل والحروق  بقسم جراحةمدرس     أشرف محمود الرهاوي د/   ـ 
 ماجستير الجراحة العامة  فاطمة السيد يوسف الغباتي ة ط/31

 :موضول الرسالة 
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 استخدام سدائل الشريان الصدري الظهري الثاقب بعد جراحة حفظ الثدي
 : المشرفون 

 الطب جامعة المنوفية روق بكليةــــــــــــــــــــــــــــم جراحة التجميل والحقسبأستاذ      شوقي شاكر جادـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــةجراحة بقسم الأستاذ مساعد     أحمد صبري الجمالـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــة ـل والحروق مدرس بقسم جراحة التجميـــ    أحمد عبد العزيز تعلبـ   د/ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  أحمد هاني صالح الشافعي ة ط/32
 :موضول الرسالة 

  بعدي مراجعة منهجية وتحليلدمج عقار السيلوستازول مع األسبرين في الوقاية الثنائية من السكتة الدماغية االحتشائية الحادة 
 : المشرفون 

 ةـــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي األمراض العصبية والنفسيةأستاذ بقسم      محمد عزت علوانـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ةبراهيم السيد األحمرـ   د/ 
 األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــةمدرس بقسم     مصطفي صالح مليكـ   د/ 

 مدرس بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــة    ـ   د/ حسنة سعد الشوني
 1212/11/7/2017الموضوع رقم 

ن لدين شمس الةدينهي بهاء ا /للطبيبة ةاستثنائيمد سنة الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
حتى تتمكن مـن دخـول االمتحـان حيـث أنهـا اسـتنفذت أدوار الـدخول وهـي مقيـدة بـدور أكتـوبر دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها 

 . وهي راسبة في مادة التخصل 2016/2017،  2014/2015وتم عمل مد  2010
  :ـرارـالقــ

 ةالموافقة .. ويرفع للجامع
 

 :  ما يستجد من أعمال : تاسعا

 3121/11/7/2017الموضوع رقم 

" الجلســة أمــان المــريض و ســالمة الصــحية للرعايــة االمهنيــة لجــودة  ةةدارة الدبلومــمجلــس ةحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
ألحــد الثانيــة" المنعقــدة يــوم ا.. وكــذلك "الجلســة .  7/5/2017الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  2016/2017" للعــام الجــامعي األولــي
 . 9/7/2017الموافق
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على ما جاء بالمحضر
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجةدول األعمةال الية أحمةد  وم فةأعلن السةيد األسةتاذ الةدكتور/وا 
فةةق الموا الثالثةةاءالنعقةةاد جلسةةة ممتةةدة يةةوم علةةى أن تعةةود ل رئةةيس المجلةةس رفةةع الجلسةةةعميةةد الكليةةة و  أحمةةد جمةةال الةةدين

 .للنظر في بعض الموضوعات العاجلة ونتيجة الدراسات العليا  25/7/2017
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 مجلس الكليةمحضر اجتماع 
 2016/2017" للعام الجامعي الحادية عشرلجلسة الممتدة ل" الجلسة 

 25/7/7201الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم و
 

الموافةةةق  الثالثةةةاءمةةةن صةةةباح يةةةوم الحاديةةةة عشةةةر " وذلةةةك فةةةي تمةةةام السةةةاعة  الممتةةةدةمجلةةةس الكليةةةة " جلسةةةته عقةةةد 
 عميد الكلية ورئيس المجلس  أحمد أحمةد على جمال الدينبرئاسة أ.د/  25/7/2017

  9/7/2017 الموافق األحدالمنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي  الحادية عشرالسادة حاضري الجلسة حضور و ب 
ضافة      قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس   طارق فؤاد عبد الحميد كشكة أ.د/ وا 

 

الةرحيم  بسةم هللا الةرحمن بةذكر عميد الكليـة ورئـيس المجلـس أحمد أحمةد على جمال الدينأ.د/ السيد  * واستهل الجلسة
 ع دوام التوفيق .ثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجمي

 

 في عرض الموضوعات على النحو التالي :سيادته * ثم بدأ 
 

 : شئون التعليم والطالب :   أوال

 1214/11/7/2017الموضوع رقم 

ادسةة والتراكمةي والفرقةة الس 2016/2017للعـام الجـامعي للدور األول  الرابعة والثالثة  اعتماد نتيجة الفرقة األولي و الثانية و
م الجـامعي للعـا.. المسةتوى األول والثةاني )برنةامل الطةب والجراحةة التكةاملي( . 2015/2016للعام الجامعي  2017يو دور يول
2016/2017 . 
 ـرارـالقــ

 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة  اعتماد النتيجةالموافقة على 
 : األولية الفرقة 1

        846  ـ عدد المتقدمون 
    21   ـ عدد الوائبون 

   825  ـ عدد الحاضرون 
        573   ـ عدد الناجحون 

 259  ـ عدد طالب لهم حق دخول الدور الثاني
 ة التقديرات :

 161   ـ ممتاز
  261  ـ جيد جدا
 151   ـ جيد //
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 35   ـ مقبول
 %69ر45  ـ نسبة النجاح

 : الثانيةة الفرقة 2
        818  ـ عدد المتقدمون 
    12   ـ عدد الوائبون 

   806  ـ عدد الحاضرون 
        596   ـ عدد الناجحون 

 225  ـ عدد طالب لهم حق دخول الدور الثاني
 ة التقديرات :

 200   ـ ممتاز
  237  ـ جيد جدا
 137   ـ جيد //
 22   ـ مقبول

 %73ر95  ـ نسبة النجاح
 : الثالثةة الفرقة 3

        701  ـ عدد المتقدمون 
    10   ـ عدد الوائبون 

   691  ـ عدد الحاضرون 
        606   ـ عدد الناجحون 

 95  ـ عدد طالب لهم حق دخول الدور الثاني
 ة التقديرات :

 220   ـ ممتاز
  227  ـ جيد جدا
 118   ـ جيد //
 41   ـ مقبول

 %87ر69  ـ نسبة النجاح
 : الرابعةة الفرقة 4

        456  ـ عدد المتقدمون 
    1   ـ عدد الوائبون 

   455  ـ عدد الحاضرون 
        416   ـ عدد الناجحون 

 40  ـ عدد طالب لهم حق دخول الدور الثاني
 ة التقديرات :

 248   ـ ممتاز
  137  ـ جيد جدا
 29   ـ جيد //
 2   ـ مقبول
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 %91ر43  ـ نسبة النجاح
 : السادسةة الفرقة 5

  8  ـ عدد المتقدمون 
     3   ـ عدد الوائبون 

     5  د الحاضرون ـ عد
     4   ـ عدد الناجحون 
 1   ـ عدد الراسبون 

  4ـ طالب راسبون ولهم حق دخول امتحان الدور األول        
 ة التقديرات :

   4   ـ مقبول
 %80  ـ نسبة النجاح

 : المجمول التراكمية 6
 4   ـ عدد الطالب الناجحون 

 ة التقديرات :
   3   ـ جيد//
 1   ـ مقبول

 : لمستوي األولةة ا7
         11  ـ عدد المتقدمون 
    1   ـ عدد الوائبون 

   10  ـ عدد الحاضرون 
        10   ـ عدد الناجحون 

 ة التقديرات :
 A   2ـ 
  A-   2ـ 
 B   1ـ 
 B +   2ـ 
 B -   3ـ 

 %100  ـ نسبة النجاح
 : ةة المستوي الثاني8

         7  ـ عدد المتقدمون 
    ـــــــــ   ن ـ عدد الوائبو 

   7  ـ عدد الحاضرون 
        7   ـ عدد الناجحون 

 ة التقديرات :
 A   1ـ 
  A-   3ـ 
 ــــــــ   Bـ 
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 B +   1ـ 
 B -   2ـ 

 %100  ـ نسبة النجاح
 

 
 
 

 : الدراسات العليا:   ثانيا

 5211/11/7/2017الموضوع رقم 

كتوراه الةد مةنح درجةةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعيةة  بشأن ـمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . مي محمد عبد المنعم شعيب /ةبيبللط األمراض الجلدية والتناسليةفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 6211/10/6/2017الموضوع رقم 

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  نـ بشأمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 %.74ر49 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير مريم محمد طه مصطفي /بيبةللطاألمراض الجلدية والتناسلية في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 7121/10/6/2017الموضوع رقم 

 نةةاطق الحةةارةطةةب المالموافقةةة علةةى مةةنح دبلةةوم الدراسةةات العليةةا فةةي ـــ بشــأن راسةةات العليةةا والبحةةو  مةةذكرة أ.د/ وكيةةل الكليةةة للد
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنل المادة ) نيفين طه طةه الدسوقي /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 8121/11/7/2017الموضوع رقم 

 . 2017مايو رض نتيجة الدراسات العليا )دبلوم ة ماجستير ة دكتوراه ( دور ع
 القـــرار 

 الموافقة على : 
  على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .اعتماد النتيجة ـ 1

 :الجزء األول أوال : دبلوم 
 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصة م
 %77ر77 14 4 3 18 21 طب األسرة 1
 %50 7 7 2 14 16 الجراحة العامة  2
 %40 2 3 ةة 5 5 األنف واألذن والحنجرة 3
 %77ر77 7 2 ةةةة 9 9 أمراض القلب واألوعية الدموية 4
 %76 58 11 7 69 76 طب األطفال 5
 %66ر66 6 3 2 9 11 األمراض الصدرية والتدرن  6
 صفر% ةةة 1 2 1 3 األمراض العصبية والنفسية 7
 %18ر75 3 13 4 16 20 طب المناطق الحارة وصحتها 8
 %71ر42 15 6 4 21 25 التوليد وأمراض النساء 9

 %80 48 12 4 60 64 األمراض الجلدية والتناسلية 10
 %23ر52 4 11 4 17 21 جراحة العظام 11
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 صفر% ةةة 9 4 9 13 الباثولوجيا اإلكلينيكية 12
 %54ر55 18 15 1 33 34 نطب وجراحة العي 13
 صفر% ةة 4 ةةة 4 4 جراحة المسالك البولية 14
 %20 1 4 ةةة 5 5 األشعة التشخيصية 15
 صفر% ةةة 3 2 3 5 السمعيات  16
 صفر% ةةة 1 ةةة 1 1 التخاطب 17
 %20 1 4 1 5 6 الطب الطبيعي والتأهيل 18
 صفر% ةةة 8 4 8 12 التخدير والعناية المركزة 19
 %54ر54 24 20 3 44 47 أمراض الباطنة العامة 20

 :الجزء الثاني ثانيا : دبلوم 
 النسبة الراسبون  الناجحون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصة م 

 %27ر27 16 6 1 22 23  طب األسرة 1
 %35ر71 22 10 4 28 32 طب وجراحة العين 2
 صفر% 3 ةةة 1 3 4 جراحة المسالك البولية 3
 %22ر22 7 2 ةةة 9 9 األشعة التشخيصية 4
 %33ر33 2 1 ةة 3 3 السمعيات 5
 صفر% 1 ةةة ةةة 1 1 التخاطب 6
 %100 ةةة 1 3 1 4 الطب الطبيعي والتأهيل 7
 %61ر53 5 8 1 13 14 األمراض الصدرية والتدرن  8
 %40 3 2 2 5 7 التخدير والعنايةالمركزة وعالج األلم 9

 %6ر67 14 1 1 15 16 كلينيكيةالباثولوجيا اإل 10
 %36ر11 23 13 9 36 45 أمراض الباطنة العامة 11
 %100 ةةة 1 ةةةة 1 1 )بدون مقرر اختباري( أمراض الباطنة العامة 12
 %10ر34 52 6 2 58 60 التوليد وأمراض النساء 13
 %12ر5 14 2 1 16 17 طب المناطق الحارة وصحتها 14
 %40 3 2 ةةة 5 5 لطب النفسياألمراض العصبية وا 15
 %32ر54 85 41 5 126 131 األمراض الجلدية والتناسلية 16
 %40ر12 97 65 15 162 177 طب األطفال 17
 %16ر66 15 3 ةةة 18 18 األنف واألذن والحنجرة 18
 %22ر91 37 11 1 48 49 جراحة العظام 19
 %57ر69 11 15 8 26 34 أمراض القلب واألوعية الدموية 20
 %21ر87 25 7 1 32 33 الجراحة العامة 21
 صفر% 1 ةةة ةةة 1 1  نظام قدماألمراض الجلدية والتناسلية  22
 صفر% 1 ةة ةة 1 1 نظام قدم       طب األطفال 23

 ثالثا : ماجستير الجزء األول :
 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصة م
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 %100 4 ةة ةةة 4 4 بيعي والتأهيلالطب الط 1
 %50 18 9 2 27 29 الجراحة العامة 2
 %75 9 3 ةةة 12 12 األنف واألذن والحنجرة 3
 %50 5 4 1 9 10 أمراض القلب واألوعية الدموية 4
 %89ر36 42 5 1 47 48 طب األطفال 5
 %71ر42 25 10 2 35 37 األمراض الجلدية والتناسلية 6
 %55ر6 5 1 3 6 9 صبية والنفسيةاألمراض الع 7
 %66ر67 6 3 1 9 10 طب المناطق الحارة وصحتها 8
 %90 18 2 ةة 20 20 التوليد وأمراض النساء 9

 %15 6 22 3 27 30 األشعة التشخيصية 10
 %66 8 7 3 12 15 طب األسرة 11
 %83ر33 15 3 1 18 21 جراحة العظام 12
 %38ر09 8 13 1 21 22 الحاالت الحرجة 13
 %83ر3 5 1 ةة 6 6 جراحة المسالك البولية 14
 صفر% ةة 2 ةةة 2 2 الطب الشرعي والسموم 15
 %16ر67 1 5 ةةة 6 6 السمعيات 16
 %100 2 ةةة ةةة 2 2 التخاطب 17
 %100 1 ةةة ةةة 1 1 الباثولوجيا 18
 %66ر67 8 4 2 12 14 األمراض الصدرية والتدرن  19
 %68ر18 15 7 1 22 23 لعامةأمراض الباطنة ا 20
 %100 3 ةةة ةةة 3 3 الهستولوجيا 21
 %100 3 ةةة ةةة 3 3 الميكروبيولوجيا 22
 %66ر7 2 1 ةة 3 3 طب الطوارئ  23
 %100 2 ةةة ةةة 2 2 الفارماكولوجيا اإلكلينيكية 24
 %100 4 ةةة ةةة 4 4 الفسيولوجيا 25
 %100 4 ةةة ةةة 4 4 التشريح واألجنة 26
 %23ر07 3 10 3 13 16 التخدير والعناية المركزة 27
 صفر% ةةةة 1 1 1 2 عالج األورام والطب النووي  28
 %20 3 12 1 15 16 الباثولوجيا اإلكلينيكية 29
 %41ر78 14 19 1 33 34 طب وجراحة العين  30

 رابعا : ماجستير الجزء الثاني :
 النسبة الناجحون  راسبون ال الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصة م
 %16ر12 5 26 2 31 33 جراحة األنف واألذن والحنجرة 1
 %75 3 1 ةةة 4 4 التخدير والعناية المركزة 2
 %33ر33 37 74 8 110 118 األمراض الجلدية والتناسلية 3
 صفر% ةةةة 1 ةةةة 1 1 نظام حديثاألمراض الجلدية والتناسلية  4
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 صفر% ةةة 1 ةةةة 1 1 بدون مقر اختياري  ناسليةاألمراض الجلدية والت 5
 %42ر4 14 19 1 33 34 األشعة التشخيصية 6
 %100 4 ةةةة ةةة 4 4 الباثولوجيا 7
 %68ر57 24 11 6 35 41 أمراض الباطنة العامة 8
 %50 2 2 ةةة 4 4 عالج األورام والطب النووي  9

 %56ر45 35 27 9 62 71 الجراحة العامة  10
 %36ر36 4 7 ةةة 11 11 الحاالت الحرجة طب 11
 %46ر39 45 52 5 97 102 طب األطفال 12
 صفر% ةةة ةةة 2 ةةة 2 طب األطفال    نظام قديم وحديث 13
 %39 16 25 3 41 44 طب وجراحة العين 14
 %51ر06 24 23 7 47 54 أمراض القلب واألوعية الدموية 15
 %33ر33 6 12 5 18 23 طب المناطق الحارة وصحتها 16
 %90ر47 19 2 3 21 24 طب األسرة 17
 %29ر27 12 29 2 41 43 الباثولوجيا اإلكلينيكية 18
 %43ر24 16 21 ةةة 37 37 التوليد وأمراض النساء 19
 %68ر18 15 7 2 22 24 األمراض الصدرية والتدرن  20
 صفر% ةةةة 8 1 7 8 األمراض العصبية والطب النفسي 21
 %100 4 ةةةة ةةةة 4 4 طبيعي والتأهيلالطب ال 22
 %30ر15 19 44 2 63 65 جراحة العظام 23
 %37ر5 6 10 4 16 20 السمعيات 24
 %100 1 ةةة ةةة 1 1 الكيمياء الحيوية  25
 %75 3 1 ةةةة 4 4 الميكروبيولوجيا الطبية 26
 %100 3 ةةةة ةةة 3 3 الفسيولوجيا 27
 %100 3 ةةة ةةة 2 2 الهستولوجيا 28
 %44ر44 4 5 3 9 12 جراحة المسالك البولية 29
 %100 1 ةةة ةةة 1 1 الطب الشرعي والسموم 30
 %66ر67 2 1 ةةة 3 3 طب الطوارئ  31
 %100 4 ةةة ةةة 4 4 التشريح واألجنة 32
 %20 1 4 1 5 6 التخاطب 33

 خامسا : دكتوراه الجزء األول :
 النسبة الناجحون  الراسبون  بون الغائ الحاضرون  المتقدمون  التخصة م
 %50 1 1 ةةة 2 2 أمراض القلب واألوعية الدموية 1
 %25 3 1 ةةةة 4 4 الباثولوجيا اإلكلينيكية 2
 صفر% ةة 1 ةةة 1 1 األنف واألذن والحنجرة  3
 %100 3 ةةة ةةةة 3 3 جراحة المسالك البولية 4
 %64 9 5 2 14 16 الجراحة العامة 5
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 %100 4 ةةة ةةة 4 4 اتالطفيلي 6
 صفر% ةةةة 2 1 2 3 التوليد وأمراض النساء 7
 %80 12 3 1 15 16 طب األطفال 8
 %84ر6 11 2 ةةة 13 13 أمرا ض الباطنة العامة 9

 صفر% ةةة 1 ةةة 1 1 جراحة القلب والصدر 10
 %52ر9 9 8 ةةة 17 17 جراحة التجميل والحروق  11
 %46 6 7 1 13 14 زةالتخدير والعناية المرك 12
 %66ر7 4 6 ةة 10 10 جراحة العظام 13
 صفر% ةةةة ةةةة 1 ةة 1 األمراض الجلدية والتناسلية 14
 %100 2 ةةة ةةة 2 2 الكيمياء الحيوية 15
 %85 6 1 ةةة 7 7 األشعة التشخيصية 16
 %60 3 2 ةةةة 5 5 الصحة العامة 17
 %100 3 ةةةة ةةة 3 3 الطب الطبيعي والتأهيل 18
 %100 1 ةةة ةةةة 1 1 جراحة المخ واألعصاب 19
 %100 1 ةةةة ةةةة 1 1 الهستولوجيا 20
 %100 1 ةةةة ةةةة 1 1 طب الحاالت الحرجة 21
 %100 1 ةةة ةةة 1 1 األمراض الصدرية والتدرن  22
 %100 2 ةةةة ةةةة 2 2 التشريح واألجنة 23
 صفر% ةةة 1 1 1 2 طب الطوارئ  24
 %60 2 3 1 5 6 طب وجراحة العين 25

 سادسا : دكتوراه الجزء الثاني :
 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصة م
 صفر% ةةة 1 ةةة 1 1 التخاطب 1
 %100 1 ةةة 1 2 2 الباثولوجيا اإلكلينيكية 2
 %16ر6 1 5 1 6 7 طب الحاالت الحرجة 3
 %100 2 ةةةة 1 2 3 السمعيات 4
 صفر% ةةةة 2 ةةة 2 2 طب المناطق الحارة وصحتها 5
 %100 1 ةةةة ةةة 1 1 الكيمياء الحيوية 6
 %7ر14 1 13 3 14 17 التخدير والعناية المركزة 7
 صفر% ةةة ةةة 2 ةةة 2 األمراض العصبية 8
 صفر% ةةةة 1 1 1 2 جراحة المسالك البولية 9

 صفر% ةةةة 2 1 2 3 الطب الطبيعي والتأهيل 10
 %14ر3 1 6 2 7 9 طب وجراحة العين 11
 %10 1 9 2 10 12 جراحة التجميل والحروق  12
 %75 3 1 ةةة 4 4 األمراض الصدرية والتدرن  13
 صفر% ةةةة 6 ةةة 6 6 جراحة األنف واألذن والحنجرة 14
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 %4ر3 1 22 2 23 25 طب األطفال 15
 %25 6 18 3 24 27 الجراحة العامة 16
 صفر% ةةة 2 ةةة 2 2 عالج األورام والطب النووي  17
 صفر% ةةة 5 ةةة 5 5 جراحة العظام 18
 %33ر3 6 12 3 18 21 أمراض الباطنة العامة 19
 %100 3 ةةة ةةة 3 3 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 20
 %22ر5 9 31 17 40 57 أمراض القلب واألوعية الدموية 21
 %27ر3 3 8 3 11 14 مراض النساءالتوليد وأ 22
 صفر% ةةة 6 1 6 7 األشعة التشخيصية 23
 صفر% ةةة 1 1 ةةة 1 األشعة التشخيصية    نظام قديم 24
 %100 3 ةةة ةةة 3 3 الطفيليات 25
 صفر% ةةة 2 ةةة 2 2 جراحة المخ واألعصاب 26
 %25 1 3 1 4 5 األمراض الجلدية والتناسلية 27
 %100 1 ةةة ةةة 1 1 االهستولوجي 28
 %25 1 3 ةةةة 4 4 جراحة القلب والصدر 29
 %100 2 ةةةة ةةة 2 2 الباثولوجيا 30
 %100 2 ةةةة ةةةةة 2 2 الفسيولوجيا 31
 على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .ة الموافقة على منح الدرجة للطالب الناجحين وهم 2

 : دبلوم جزء ثاني ساعات معتمدة: أوال 
 //جيد    طب األسرة     شيرين محمد نجيب على حمودة ة ط/1
 //جيد    طب األسرة     شيماء ةسماعيل محمد سالمة ة ط/2
 //جيد    طب األسرة     عبير محمد عبد هللا الخيال ة ط/3
 //جيد    طب األسرة     نهي ربيع عبد العزيز ةبراهيم ة ط/4
 //جيد    طب األسرة     هبه على عبد الخالق على حسن ة ط/5
 //جيد    طب األسرة      رشا توكل محمد النادي ة ط/6
 جدا جيد   طب وجراحة العين     محمد رفعت عبد الرحيم الشهاوي  ة ط/7
 جدا جيد   طب وجراحة العين      هند على أحمد عبد هللا ة ط/8
  //جيد   طب وجراحة العين      أسماء جالل على هنه ة ط/9

 //جيد   طب وجراحة العين     فاطمة خيري أحمد جنيدي /ة ط10
 //جيد   طب وجراحة العين      ابتسام صبري على شبل ة ط/11
 جيد//   طب وجراحة العين   جواهر صالح ةبراهيم أبو مايلة ة ط/12
 //جيد   طب وجراحة العين    سارة محمد أحمد البسطويسي شكر ة ط/13
 //جيد   طب وجراحة العين      مرقس زاهر شفيق ة ط/14
 //جيد   طب وجراحة العين     نادية  مصطفي عباس العبد ة ط/15
 //جيد   طب وجراحة العين      هبه رمزي أمين محمد ة ط/16
 //جيد   األشعة التشخيصية   محمد غنيمى فضلون عبد الحليم ة ط/17
 //جيد   ةاألشعة التشخيصي   شيماء سعيد محمد السيد شعيرة ة ط/18
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 //جيد    السمعيات   شيماء أحمد محمد عويضه ة ط/19
 //جيد   الطب الطبيعي والتأهيل    راوية أحمد موسي صقر ة ط/20
 جدا جيد  األمراض الصدرية والتدرن    زينب محمد عراقي محمود ة ط/21
 جدا جيد  األمراض الصدرية والتدرن    السيد العجمي السيد محمد ة ط/22
 //جيد  األمراض الصدرية والتدرن     خالد محمود داود عيسي ة ط/23
 //جيد  األمراض الصدرية والتدرن    غادة عطية سعيد عبد هللا ة ط/24
 //جيد  األمراض الصدرية والتدرن    وسام عبد الحليم عبد العزيز ة ط/25
 //جيد  األمراض الصدرية والتدرن    أميرة صبري عبد العزيز محمد ة ط/26
 //جيد  األمراض الصدرية والتدرن    هالة عيد عبد الوهاب الشيشي ط/ ة27
 //جيد  األمراض الصدرية والتدرن   هيام ةسماعيل عبد الفتاح ةسماعيل ة ط/28
 //جيد التخدير والعناية المركزة  وعالج األلم   أحمد على محمد عبد الوهاب ة ط/29
 مقبول والعناية المركزة  وعالج األلم التخدير   حسام الدين على عبيد سليمان ة ط/30
 جيد//   الباثولوجيا اإلكلينيكية  هناء فتحي عبد الشافي عوض هللا ة ط/31
 جيد جدا   أمراض الباطنة العامة   أحمد ةبراهيم أحمد أنور محمد ة ط/32
 جيد جدا   أمراض الباطنة العامة  عادل ةبراهيم الشحات شحتو خيال ة ط/33
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   أحمد محمد شطا عبدهعبير  ة ط/34
 جيد//   أمراض الباطنة العامة    هبه محمد على سليم ة ط/35
 جيد//   أمراض الباطنة العامة    أحمد أحمد محمد عجبة ة ط/36
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   محمد جمال عبد هللا على ة ط/37
 جيد//   أمراض الباطنة العامة  السجاعي هبه محمد السعيد المرسي ة ط/38
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   أحمد مسعد أحمد محمد صبرة ة ط/39
 جيد//   أمراض الباطنة العامة  ةيمان فتحي حسن الوكيل ة ط/40
 جيد//   أمراض الباطنة العامة    بكر عادل على جاد ة ط/41
 جيد//   باطنة العامةأمراض ال   محمد جمال مصطفي محمد ة ط/42
 جيد//   أمراض الباطنة العامة   مروة السيد عبد الوفار الصابر ة ط/43
 مقبول   أمراض الباطنة العامة   أحمد رمزي طه جاد خليفة ة ط/44
 مقبول   أمراض الباطنة العامة  عبد هللا محمد أحمد عبد هللا سالم ة ط/45
 جدا جيد   وأمراض النساء التوليد    هبه السيد رشاد حامد ة ط/46
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   أحمد حمودة محمد حسام الدين ة ط/47
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   سلوي شعبان عبد النبي الرهاوي  ة ط/48
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   كمال نظير كروس شنودة ة ط/49
 جيد//   وأمراض النساء التوليد   ماجي مجدي موريس جرجس ة ط/50
 جيد//   التوليد وأمراض النساء   هند محمد عبد الرحمن محمد  ة ط/51
 جيد//  طب المناطق الحارة وصحتها   ديفيد مجدي متري اندراوس ة ط/52
 جيد//  طب المناطق الحارة وصحتها   سمية مصطفي سليمان عبد هللا ة ط/53
 جيد//  راض العصبية والطب النفسياألم   أحمد جابر بسيوني عمار ة ط/54
 جيد//  األمراض العصبية والطب النفسي   صبحي شوقي أحمد خليفة ة ط/55
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 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية  أحمد عبد الهادي عبد الحميد احمد ة ط/56
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    راندا يونس جبر رضوان ة ط/57
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    ي طه زهرانرحاب صبح ة ط/58
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية  زينب ربيع عبد الوني محمد زهري  ة ط/59
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    سارة أمين ةبراهيم جاد ة ط/60
 د جداجي  األمراض الجلدية والتناسلية   أحمد فاروق أبو وردة سالي ة ط/61
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية   جمعة محمود الفرحاتيمر س ة ط/62
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية   مر مجدي عبد الهادي حسانس ة ط/63
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية   مر محمد سعد محمد صالحس ة ط/64
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء عبد الجواد عبد اللطيف سليمان ة ط/65
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية   منى عبد الوني عيسي ةبراهيم ة ط/66
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    مي أحمد الشرنوبي عياد ة ط/67
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    مي السيد السيد مرسي ة ط/68
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية   محروس أبو ريه مي محمد ة ط/69
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية   نهلة عبد السالم محمد حريز ة ط/70
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    نهي السيد عبده شلبي ة ط/71
 جداجيد   األمراض الجلدية والتناسلية   هدي عبد هللا أحمد بسيوني ة ط/72
 جيد جدا  األمراض الجلدية والتناسلية    والء عادل السيد عبده ة ط/73
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   آالء محمد سليمان الشيخ ة ط/74
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية    ةسراء مراد على أحمد ة ط/75
 جيد//  ليةاألمراض الجلدية والتناس    أمينة رفعت محمد السيد ة ط/76
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   أمنية محمد أحمد نصر الدين ة ط/77
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   أميرة عبد الرءوف فهمي هيكل ة ط/78
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية    أميرة يوسف سعد ةبراهيم ة ط/79
 جيد//  لجلدية والتناسليةاألمراض ا   ةيمان غريب يوسف سعيد ة ط/80
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   ةيناس عزت عبد المجيد الشاذلى ة ط/81
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية    سباعي ثابتدينا ثابت ال ة ط/82
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   رانيا ةبراهيم عبد الخالق ةبراهيم ة ط/83
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   مة عبد الفتاح مواوري رانيا أسا ة ط/84
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية    رحاب سعد محمد شحاته ة ط/85
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   رندا جمال عبد الهادي شلبي ة ط/86
 جيد//  ةاألمراض الجلدية والتناسلي  ريهام عبد الرحيم عبد الحميد عطية ة ط/87
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية    سلوي حسن عبده حسن ة ط/88
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية  سماح عفيفي عبد الرحمن الشرمه ة ط/89
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   سمر محمد على حسن قاسم ة ط/90
 جيد//  لتناسليةاألمراض الجلدية وا    لمياء محمد فؤاد محمد ة ط/91
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية    منى محمد عبده ةبراهيم ة ط/92



 9/7/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 25/7/2017والممتدة حتى يوم الثالثاء الموافق 

 

50 

 
 

 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   مي خليفة السيد محمد مرزوق  ة ط/93
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية  مي سعد حميدة الويطاني ة ط/94
 جيد//  جلدية والتناسليةاألمراض ال    نجالء فتحي أحمد تاج ة ط/95
 جيد//  األمراض الجلدية والتناسلية   ياسمين فتحي ةبراهيم أبو السعود ة ط/96
 جيد جدا    طب األطفال   أحمد محمد عبد اللطيف حرب ة ط/97
 جيد جدا    طب األطفال ةيهاب محمد عبد هللا على األبحر ة ط/98
 جيد جدا    طب األطفال   دعاء حاتم منصور محمد ة ط/99

 جيد جدا    طب األطفال   عمرو محمد أحمد عليوة ة ط/100
 جيد جدا    طب األطفال   ةبراهيم جمال الدين عوض ة ط/101
 جيد جدا    طب األطفال   جمال سرور محمد على أحمد  ة ط/102
 جيد جدا    طب األطفال   أحمد صدقي على ةبراهيم ة ط/103
 جيد جدا    طب األطفال    ييأميرة أحمد أحمد يح ة ط/104
 جيد جدا    طب األطفال   بيتر فتحي واصف بهمان ة ط/105
 جيد جدا    طب األطفال   رنا خيري رشاد أحمد محمد ة ط/106
 جيد جدا    طب األطفال   سارة أحمد عبد السالم نجم ة ط/107
 جيد جدا    طب األطفال   عبد القادر شيماء فوزي فؤاد ة ط/108
 جيد جدا    طب األطفال   محمد أحمد حسن الخوال ة ط/109
 جيد جدا    طب األطفال  محمد عبد الحميد رجب عبد الحميد ة ط/110
 جيد جدا    طب األطفال   منى محمود أحمد القرش ة ط/111
 جيد جدا    طب األطفال   هالة محمد صابر السيد شاهين ة ط/112
 جيد جدا    ب األطفالط    هبه السيد أحمد حسين ة ط/113
 جيد جدا    طب األطفال   هدي ةيهاب محمد اليماني ة ط/114
 جيد جدا    طب األطفال   هبه عباس السعيد العلمي ة ط/115
 //جيد    طب األطفال   أحمد عبد الرحيم على الطنوبي ة ط/116
 //جيد    طب األطفال  أحمد عبد الفتاح قطب محمد قاسم ة ط/117
 جيد//    طب األطفال   كريم أحمد عبد هللا غالب ة ط/118
 //جيد    طب األطفال   ةبراهيم السيد عبدالجيد غراب ة ط/119
 جيد//    طب األطفال   ةبراهيم سعيد ةبراهيم جمعه ة ط/120
 جيد//    طب األطفال   أحمد السيد ةبراهيم عطا هللا ة ط/121
 جيد//    األطفال طب   احمد عبد الحميد أحمد حماد ة ط/122
 جيد//    طب األطفال   أسامة محمد محمد شريف ة ط/123
 جيد//    طب األطفال  أسماء جابر محمد عبد الحميد معوض ة ط/124
 جيد//    طب األطفال   أسماء موسي محمود الشنيطي ة ط/125
 جيد//    طب األطفال   أميرة محمود أبو طالب محمد ة ط/126
 جيد//    طب األطفال  بد الوني عبد الجواد الصوفانيةيمان ع ة ط/127
 جيد//    طب األطفال    ةيمان محمد أحمد جبر ة ط/128
 جيد//    طب األطفال   ةيمان محمد حسن الفيومي ة ط/129
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 جيد//    طب األطفال  ةيمان مصطفي عبد الخالق عثمان ة ط/130
 جيد//    األطفال طب  الشيماء زكريا الدمرداش شلبي صبره ة ط/131
 جيد//    طب األطفال   سمر أحمد أحمد محمد الجمال ة ط/132
 جيد//    طب األطفال    سمر محمد ةبراهيم شتا ة ط/133
 جيد//    طب األطفال   سمر مختار السيد عتمان ة ط/134
 جيد//    طب األطفال   سنية ةبراهيم منصور حسن ة ط/135
 جيد//    طب األطفال  سيد األودنشيماء عمر محمد ال ة ط/136
 جيد//    طب األطفال  عايدة ةسماعيل حسين ةسماعيل ة ط/137
 جيد//    طب األطفال  خالد عبد الحميد عبد الفتاح الداودي ة ط/138
 جيد//    طب األطفال   داليا صابر سعد عبد الحميد ة ط/139
 د//جي    طب األطفال    دعاء السيد محمد داود ة ط/140
 جيد//    طب األطفال   رابعة أحمد عبد الموجود شعبان ة ط/141
 جيد//    طب األطفال   رانيا مجدي ةمام الونيمي ة ط/142
 جيد//    طب األطفال   عالء جمال عبد السالم حمد ة ط/143
 جيد//    طب األطفال   غادة على محمد بخيت ة ط/144
 جيد//    ألطفالطب ا   فاطمة عبده على مجاهد ة ط/145
 جيد//    طب األطفال    فرح سعد ةبراهيم سعد ة ط/146
 جيد//    طب األطفال   ماركو موسي اقالديوس اسحاق ة ط/147
 جيد//    طب األطفال   محمد ةبراهيم الدسوقي حبيب ة ط/148
 جيد//    طب األطفال  محمد رمضان عبد الوني أبو زيد ة ط/149
 جيد//    طب األطفال   سميع سيد أحمدمحمد عبد ال ة ط/150
 جيد//    طب األطفال   محمد محمد صبحي زايد ة ط/151
 جيد//    طب األطفال    محمد نبيل طه محمد ة ط/152
 جيد//    طب األطفال   محمود أحمد حسن عبد الهادي ة ط/153
 جيد//    طب األطفال  محمود عبد النبي رفاعي حسنين ة ط/154
 جيد//    طب األطفال   منه هللا عبد اللطيف ةسماعيل ة ط/155
 جيد//    طب األطفال   منى حسن على حسن عنان ة ط/156
 جيد//    طب األطفال   مينا يوسف لحظي ةبراهيم ة ط/157
 جيد//    طب األطفال   نهال سامي سعيد والي شحاته ة ط/158
 د//جي    طب األطفال   نهلة أحمد محمد صالح ة ط/159
 جيد//    طب األطفال   هنية عبد الرحيم عبد الجواد ة ط/160
 جيد//    طب األطفال  ياسمين فتحي صابر محمد حموده ة ط/161
 جيد//   األنف واألذن والحنجرة  عزت عبده أبو المعاطي عبد الرحمن ة ط/162
 جيد//   األنف واألذن والحنجرة   محمود عبد الفتاح على البلشة ة ط/163
 جيد//   األنف واألذن والحنجرة   معوض محمد معوض عوض ة ط/164
 جيد جدا    جراحة العظام   أحمد عماد عبد العزيز رياض ة ط/165
 جيد//    جراحة العظام  أحمد مصطفي عبد العزيز أبو الخير ة ط/166
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 جيد//    جراحة العظام   أشرف محمد جمعه محمد ة ط/167
 جيد//    جراحة العظام   محمد كحلة عمرو عزت مسعد ة ط/168
 جيد//    جراحة العظام   ماجد موريس عزيز بشار ة ط/169
 جيد//    جراحة العظام   محمد ةبراهيم أحمد ةبراهيم ة ط/170
 جيد//    جراحة العظام  محمد فوزي عبد الوني أبو خاطر ة ط/171
 /جيد/    جراحة العظام    محمد هدية محمد سيد ة ط/172
 جيد//    جراحة العظام   محمد يوسف ةبراهيم الصاوي  ة ط/173
 جيد//    جراحة العظام  محمود حسن محمود زكي رفعت ة ط/174
 جيد//    جراحة العظام   هشام ربيع بدوي الصعيدي ة ط/175
 جدا جيد  أمراض القلب واألوعية الدموية   جون رفعت ناحج تاوضرس ة ط/176
 جيد جدا  أمراض القلب واألوعية الدموية   جالل سند عطية أحمد محمد ة ط/177
 جيد جدا  أمراض القلب واألوعية الدموية  محسن عبد الفتاح محمد على عالم ة ط/178
 جيد جدا  أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد منصور مصطفي حسن شتلة ة ط/179
 جيد جدا  واألوعية الدمويةأمراض القلب   سيف االسالم محمد أحمد ةبراهيم ة ط/180
 //جيد  أمراض القلب واألوعية الدموية   رؤف صالح هرون توضروس ة ط/181
 //جيد  أمراض القلب واألوعية الدموية   جورج موريس ولسن شاروبيم ة ط/182
 جيد//  أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد فكية صقر الفرس ة ط/183
 جيد//  أمراض القلب واألوعية الدموية    هشام محمد منصور على ة ط/184
 جيد//  أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد عبد القادر الهاللي طلبة ة ط/185
 جيد//  أمراض القلب واألوعية الدموية    وائل فاروق أحمد النجار ة ط/186
 د//جي  أمراض القلب واألوعية الدموية    أسماء السيد سليمان البلتاجي ة ط/187
 جيد//  أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد صالح هاشم نفاميش  ة ط/188
 جيد//  أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد سمير على السيد ة ط/189
 مقبول  أمراض القلب واألوعية الدموية   أنور محمد نجيب عفيفي  ة ط/190
 يد//ج    الجراحة العامة    أحمد صالح محمد سرج ة ط/191

 جيد//    الجراحة العامة    صديق محمد السيد جمعه ة ط/192

 جيد//    الجراحة العامة    محمود أحمد مصطفي السيد ة ط/193

 جيد//    الجراحة العامة    منصور يونس أبو بكر دغيس ة ط/194

 جيد//    الجراحة العامة  ناجي محمد السعيد محمد النجار ة ط/195

 جيد//    الجراحة العامة    م صافي محمد شتامحمد سال ة ط/196

 مقبول    الجراحة العامة  عبد القادر عطيةوليد عبد المنصف  ة ط/197

 
لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجةدول األعمةال اليةوم فةأعلن السةيد األسةتاذ الةدكتور/ أحمةد  وا 

 . رفع الجلسة رئيس المجلسعميد الكلية و  أحمةد على جمال الدين
 

                                                      أمين المجلس                 
  الكليةعميد 
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                                                                              بحيرى سعصام عبد الو نيأ.د/ 
 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 
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