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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1029/1010" للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة 

 21/7/1010الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح  9102/9191" للعام الجامعي الحادية عشرعقد مجلس الكلية "الجلسة 
 عميد الكلية ورئيس المجلس بحضور كل من: .د/ محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ 09/7/9191يوم األحد الموافق 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب      ـ أ.د/ ناصر محمد عبد الباري 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث     ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 وكيل الكلية لشئـــــــــــــــــــــــون البيئـــــــــــــــــــــــــــة   حانـ أ.د/ عبد الرحمن السباعي سر 

          ـ رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد    محمد أحمد سامي قنديل ـ أ.د/
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    غنيم ـ أ.د/ مبروك محمود 

   ــا ــئيس قسم الباثولوجيـــــــــر      لواحدمشيرة محمد عبد ا ـ أ.د/
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

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

 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ      ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا    أ.د/ إيمان عطية التونسي ـ
   رئيس قسم جراحة المسالك البولية    أ.د/ سلطان محمد سلطانـ 

  ء  الحيويـــــــــــــةرئيس قسم الكيميا    ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة
 قسم الطفيليــــات            رئيس    نادية صالح محمد النحاسـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة    عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 

 رئيس قسم الجراحة العامة     ـ أ.د/ حاتم محمود سلطان
 ـة األشعة التشخيصيــــ رئيس قسم   ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي محمد

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي ـ
 قائم بعمل رئيس قسم طب وجراحة العين    ـ أ.د/ هدى محمد كامل السبكي

 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 
 ةــــــالطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيقسم  رئيس      ناتيعزة وجيه ز ـ أ.د/ 
  رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن     أحمد عامر عبد الوهاب  ـ أ.د/

   رئيس قسم الهستولوجيا    ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة    ـ أ.د/ غادة علي حسن إبراهيم 

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     مر جابر أحمد سليمانـ أ.د/ س
 رئيس قسم طب األطفـــــــــــال    ـ أ.د/ أحمد أنور عطية خطاب
   رئيس قسم جراحة العظــــــام    ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد

 قسم األمراض المتوطنةرئيس    ـ أ.د/ أيمن محمد عبد الغني اللحلح 
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    أ.د/ رشا على مصطفي القباني  ـ

 قائم بعمل رئيس قسم طب األســـرة     ـ   د/ أمل أحمد سالمة
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  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر    ـ  د/ رفيق فكري برسوم سليمان 
  باثولوجياأستاذ بقسم ال    أ.د/ منى عبد الحليم قنديلـــ 

  أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة    ـ أ.د/فاطمة النبوية عبد الهادي
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة    ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب
 أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    ـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر
 الحيويـــة أستاذ بقسم الكيمياء    ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح بدر 

        ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا
    أستاذ بقسم جراحة المخ واالعصاب    ـ أ.د/ حسام عبد الحكيم النعماني
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة       ـ أ.د/ محمود عبد اللطيف بهرام

     األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ عزة جابر عنتر فرج
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي    ـ أ.د/ أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمام

   أستاذ بقسم الطفيليــــات    أ.د/ نانسي محمود حربةــ 
 أستاذ متفرغ بقسم الهستولوجيا    ـ أ.د/ سامي الحسيني عطية

 ستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البوليةأ    الصيرفي ـ أ.د/ فاطمة أحمد 
 أستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا     ـ أ.د/ أسماء جابر عبده

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي
  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة      ـ د/ حسين أحمد ندا 

 ة كل من :وتم دعو * 
 األستاذ بقسم جراحة العظام والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  ــ أ.د/ محمد الصاوي حبيب

  وحدة القياس والتقويموالمدير  الطفيلياتاألستاذ بقسم  جيهان صالح صادقــ أ.د/ 
 تنمية الموارد البشريةو  المساعد بقسم طب األسرة ومدير مركز التعليم الطبي األستاذ د/ نجوي نشأت حجازى  ـ 

  الجودة بالكلية( وحدة الحيوية )مدير ءبقسم الكيميا المساعد األستاذ ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي 
 9+5تكامليطب المساعد بقسم الهستولوجيا      األستاذ   ـ د/ هالة محمد الحرون

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور : 
  أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي  ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق أستاذ بقسم الباطنة العامـــة  عالء الدين عبد السالم داود أ.د/ ــ 

  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ـ أ.د/ إيناس سعيد سيد أحمد

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 رئيس قسم الفسيولوجيا  ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 
 قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة ـ   د/ مها محمد على البطش   رئيس قسم عالج األورام والطب النووي ـ أ.د/ محمد أبو الفتوح شحاتة

   أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة  عادل حسين عبد المعطي عمر/ أ.دـ      أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة   ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية  أ.د/ حازم حسن عيد حسن ــ     أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام أ.د/ السيد مرسي زكيـ 

   التخدير والعناية المركـــز أستاذ بقسم ـ أ.د/ خالد موسى أبو العنين   ــــةأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــ ـ أ.د/ نيرة فهمي جرجس
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء    ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح   أستاذ بقسم الفسيولوجيا ـ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق 

ـ   أستاذ بقسم طب األطفال   ـ أ.د/ غادة محمد المشد   لمتوطنةأستاذ بقسم األمراض ا ـ أ.د/ حسام إبراهيم محمد علي
ـ   أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية  ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى   أستاذ بقسم األمراض الصدرية  أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش 

ـ    أستاذ بقسم الهستولوجيا لصيفيـ أ.د/ غادة حسن ا   أستاذ بقسم طب وجراحة العين حاتم محمد جاد يوسف أ.د/
ـ   أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويةـــ أ.د/ أحمد محمد عبد العزيز عمارة     أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية   أ.د/ عزة زغلول لبيب

ـ  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيويـــة اودـ أ.د/ أشرف عبد الرؤوف د    أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة أ.د/ سعيد إبراهيم المالح
ـ          ستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفيةأ   عبد هللا حنفي عبد العزيز د/ــ   أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة    أ.د/ ياسين صالح ياسين

   ـةاألشعة التشخيصيــــمدرس بقسم   د/ طارق فوزي عبد الصمد   ـ ة المركزةـالتخدير والعنايمدرس بقسم  د/ صبري إبراهيم السيد أحمد
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عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم "  محمود عبد العزيز متولي قورةواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الثم رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء 

 وقد نعي سيادته كل من :
أ.د/ محمد كامل السبكي وكيل الكلية السابق وأستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع ) ووالد أ.د/ مني ــ 

 ــ شقيق أ.د/ هشام ضياء عبد الرازق األستاذ بقسم الفسيولوجي     السبكي و أ.د/ هدي السبكي (
 بقسم األمراض الجلدية والتناسلية ومدير وحدة األزمات والكوارثـــ والدة أ.د/ محمد عبد الواحد  األستاذ 

ــ والد د/ هادي أبو عاشور األستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة ـــ والدة د/ أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية  ـ
  الميكروبيولوجي ـــ والد د/ أمل داود المدرس بقسم    ـــ والد د/ أماني فريد معيدة بقسم الفسيولوجي

  ـــ والدة د/ هاني عبد الباري المدرس بقسم الباطنة العامة    ـــ والدة أ.د/ أشرف زيتون األستاذ بقسم األشعة التشخيصية
 ـــ والد د/ أحمد جابر عمارة المدرس المساعد بقسم القلب واألوعية الدموية 

 األعلىجامعية مؤكد سيادته بشأن اإلعالن عن رغبة المجلس *كما تحدث سيادته بخصوص المعمل المرجعي للمستشفيات ال
للمستشفيات الجامعية في إتمام المرحلة الثانية من تطوير المعمل المرجعي من خالل إنشاء معمل متقدم للتشخيص الجزيئي 

 BSL-3_PLUSكامل الميكنة درجة 
 
 

 نحو التالي :على الفي عرض الموضوعات المدرجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ  *
 

 
 أوال : المصادقات :

  727/22/7/1010الموضوع رقم 

 الموافق األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191 يللعام الجامع" العاشرةالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 707/01/6/9191حتى  659/01/6/9191 والمتضمنة القرارات من  01/6/9191

 القــــرار :

 ةالمصادق
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  729/22/7/1010الموضوع رقم 

ــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا   ــالجن الموافــق  الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  9102/9191للعــام الجــامعي " الدراســات العلي
2/6/9191 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  710/22/7/1010الموضوع رقم 

والمنعقـدة يـوم  9102/9191للعـام الجـامعي شـوون ددمـة المجتمـت وتنميـة البيوـة لجنـة جتما  إحاطة المجلس علما بمحضر ا
  . 90/6/9191الموافق  األحد

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  712/22/7/1010الموضوع رقم 

ـــة " إحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا   ـــاد  لجن الموافـــق  حـــداألوالمنعقـــدة يـــوم  9102/9191للعـــام الجـــامعي القـــيم والمب
90/6/9191 .     

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  711/22/7/1010الموضوع رقم 
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ــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا   ــة" لجن ــات الثقافي الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  9102/9191للعــام الجــامعي العالق
5/7/9191 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  717/22/7/1010الموضوع رقم 

الموافـــــق  األحـــــدوالمنعقـــــدة يـــــوم  9102/9191للعـــــام الجـــــامعي المكتبـــــات" لجنـــــة " إحاطـــــة المجلـــــس علمـــــا بمحضـــــر اجتمـــــا  
5/7/9191. 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  717/22/7/1010الموضوع رقم 

ــــ بشـــطن احاجـــة المجلـــس علمـــا مـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــو   للعـــام الجـــامعي بـــة المكت جـــردحضـــر بمــ
 . 5/7/9191الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  717/22/7/1010الموضوع رقم 

الموافـق  األحـدوالمنعقدة يـوم  9102/9191للعام الجامعي لجنة شوون التعليم والجالب " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
09/7/9191 .  

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  717/22/7/1010الموضوع رقم 

الموافـق  األحدوالمنعقدة يوم  9102/9191للعام الجامعي  برنامج الجب والجراحة التكاملي والبرنامج المتميز" إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
09/7/9191 .  

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 : موضوعات شئون التعليم والطالب :ثالثا

  717/22/7/1010الموضوع رقم 

اعتماد نتيجة التيرم الثاني للفرقة األولى والثانية ونتيحـه الفرقـة الثالثـة  ـــ بشـأن وكيل الكلية لشوون التعليم والجالبد/ أ.مذكرة 
 ) أبحا  ( .

 القــــرار

 الموافقـــــــــــــــــــــــة
  717/22/7/1010الموضوع رقم 

والسادسـة الخامسـة الرابعـة و ل لجـان الممتحنـين للفرقـة تشـكيالموافقـة علـى ــــ بشـأن  ة لشوون التعليم والجالبوكيل الكليد/ أ.مذكرة 
وكــذلك تعــديل تشــكيل لجنــة الممتحنــين لوضــع أســئلة امتحانــات الفرقــة الرابعــة لمرحلــة البكــالوريوس لقســم الطــب  طــب األســرةلقســم 

 .. 9102/9191الشرعي والسموم اإلكلينيكية للعام الجامعة 
 القــــرار

 الموافقـــــــــــــــــــــــة

  717/22/7/1010الموضوع رقم 

في مادتي  9102على تصويب نتيجة الخريج/ معاذ محمود محمد السبكي خريج الكلية دور نوفمبر ـــ بشأن الموافقة  وكيل الكلية لشوون التعليم والجالبد/ أ.مذكرة 
 وذلك بناء على حكم محكمة القضاء اإلداري بالمنوفية .يد بالفرقة السادسة الجراحة العامة والنساء والتول
ـــ أحقيتــه فــي زيــادة مقــدارها )  ثــالثوأحقيتــه فــي زيــادة مقــدارها )ممتــاز  772ممتــاز بــدال مــن  729لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة  الجراحــة العامــةفــي مــادة ( درجتــانــ

ممتاز  0927ممتاز بدال من 091925والمجمو  الكلي للفرقة  جيد جدا 107بدال من  جيد جدا 19125رجة الكلية للمادة لتصبح الد النساء والتوليدفي مادة  ات(درج
 ممتاز مع مرتبة الشرف. 5661ممتاز مع مرتبة الشرف بدال من  566525والمجمو  التراكمي 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
  719/22/7/1010الموضوع رقم 
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 قشة وضع امتحانات نهاية الراوند و نهاية العام للفرقة الخامسة والسادسة للعبور بسالم بأبنائنا الطالب في هذه المرحلة . منا
 القــــرار

 على عمل امتحانات أند راوند أون الين للفرقة الخامسة  .  الموافقة
  770/22/7/1010الموضوع رقم 

مـن  9191/9190تحديد أعداد الطالب المقبولين بالبرنامج المتميـز للعـام الجـامعي ـــ بشأن  الجالبوكيل الكلية لشوون التعليم و د/ أ.مذكرة 
مـا يعادلهــا وخريجـي كليــات )الصـيدلة ــــ طـب األســنان ـــ العــالج الطبيعـي( حيــث يـتم قبــول جميـع الطــالب الحاصـلين علــي الثانويـة العامــة أو 

   . ( طالب من الخريجين61وقبول عدد )
 ارالقــــر

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 موضوعات شئون هيئة التدريس: :رابعا

  707/22/7/1010الموضوع رقم 

المعيد بقسم الجراحة العامة بالكلية / أحمد عبد الرحمن جالل الديب الطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  277/22/7/1010الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسم جراحة التجميل والحروق / حنان على على داوود الطبيبةالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 س بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .بالكلية لشغل وظيفة مدر 

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  177/22/7/1010الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسم جراحة التجميل والحروق / محمد سعيد الحداد الطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه . بالكلية لشغل وظيفة

 القــــرار
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسم الباثولوجيا بالكلية لشغل / منى عبد الحميد قورة الطبيبةالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 رس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .وظيفة مد
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

المدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية تعيين د/ والء عبد هللا عبد الحميد جودة الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . مساعد أستاذلشغل وظيفة 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

الباطنة العامة بالكلية قسم بالمدرس عماد محمد محمد الشبيني  /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 بذات القسم والكلية تخصص دقيق )روماتيزم ومناعة( بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . أستاذ مساعدلشغل وظيفة 

 القــــرار

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

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

التشريح واألجنة بقسم األستاذ المساعد عبير السيد على الميهي  /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  وة التدريسمذكرة شوون هي
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .أستاذ لشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 
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األمراض المتوطنة  بقسم المدرس المساعد أماني عباس عامر/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

القلب  بقسم المدرس المساعد أحمد السيد أحمد عبد الحفيظ/ الطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية  واألوعية الدموية

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  779/22/7/1010لموضوع رقم ا

 بقسم المدرس المساعد ريهام عبد هللا محمود البربري/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالهستولوجيا بالكلية 

 ـرارـالقــ
 جامعةالموافقة .. ويرفع لل

  770/22/7/1010الموضوع رقم 

 بقسمطب الحاالت الحرجة  المعيدة جهاد محمود فوزي دناتي/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالتخدير بالكلية 

 ـرارـــالق
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  772/22/7/1010الموضوع رقم 

األمراض الجلدية  بقسمالمعيدة  ايمان السيد أحمد غنيم/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 لماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصولها على درجة اقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسوالتناسلية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

 

  771/22/7/1010الموضوع رقم 

لشغل الباطنة العامة بالكلية  بقسم المعيدةشيماء محمد ضيف / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 ا على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصولهقسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

لشغل التخدير بالكلية  بقسم المعيد أحمد سامي حامد ضيا/ الطبيبالموافقة على تعيين ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 حصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لقسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

 الموافقة على تعيين كل من :ـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
  المعيدة  علياء ابراهيم أحمد أبو عليوه/ ةالطبيبـ 0  المعيدة  أسماء كمال عامر/ ةالطبيبـ 9

على درجة الماجستير من طب  موالكلية نظرا لحصولهقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالميكروبيولوجيا بالكلية  بقسم
 المنوفية .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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  777/22/7/1010الموضوع رقم 

األستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة بالكلية  د النظر في مد اإلعارة د/ عبد المنعم فريد محمـ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 نظرا لتوقف حرجة الطيران نتيجة األوضا  الحالية من تفشي وباء كورونا . 0/6/9191لمدة ثالث أشهر )استثنائية( اعتبارا من 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة المدرس بقسم النظر في منح د/ ايمان حسني محمد سالم  ـ بشأن مذكرة شوون هيوة التدريس
 إعارة بدون مرتب لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بها .

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

أ.د/ أحمد ربيت العربجي   02/6/0202حتى  9/9/0202النظر في احتساب المدة من ـ بشأن  وة التدريسمذكرة شوون هي
الباطنة العامة بالكلية أجازة خاصة بدون مرتب وذلك للظروف القهرية وهي تعرض سيادته لظروف صحية بقسم  األستاذ المتفرغ

ء األجازة عالوة على توقف حركة الطيران الدولي لظروف صعبة حالت دون تمكنه من الحضور واستالمه العمل فور انتها
قام بعمل العزل الذاتي لمدة أسبوعين حسب تعليمات اإلجراءات  02/6/919جائحة كورونا وحين وصل إلى أرض الوطن في 

 االحترازية لوزارة الصحة .
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

 الهستولوجيابقسم  األستاذ غادة حسن عبد المقصود الصيفي د/أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  هيوة التدريس مذكرة شوون
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  ثانيلمدة عام  بالكلية

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  977/22/7/1010الموضوع رقم 

لمدة عام  بالكلية الباطنة العامةبقسم  األستاذجارق المهدي قورة  د/أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  ة شوون هيوة التدريسمذكر 
 . 92/7/9191بدولة الكويت اعتبارا من للعمل تاسع بدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  707/22/7/1010الموضوع رقم 

لمدة عام بالكلية  التشريح واألجنةبقسم  األستاذهناء زكريا نوح  د/أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  تدريسمذكرة شوون هيوة ال
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل سادس بدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  727/22/7/1010الموضوع رقم 

أمراض النساء بقسم  األستاذمحمد فتح هللا محمد أبو النصر  د/أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  يسمذكرة شوون هيوة التدر 
بالمملكة العربية السعودية جامعة طيبة المدينة المنورة اعتبارا من للعمل بدون مرتب بالكلية )استكمال العام العاشر(  والتوليد

0/2/9191 . 
 ـرارـالقــ

 امعةالموافقة .. ويرفع للج
  717/22/7/1010الموضوع رقم 

جراحة القلب والصدر بقسم  األستاذ المساعدعمرو محمد عالمة  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل بدون مرتب  سابعلمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
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 رفع للجامعةالموافقة .. وي
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

جراحة القلب بقسم  األستاذ المساعدمنتصر الصاوي عبد العزيز  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل سادس بدون مرتب لمدة عام والصدر بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

طب األسرة بالكلية بقسم  األستاذ المساعدمدتار محفوظ شتلة  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل سابع بدون مرتب لمدة عام 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا بالكلية بقسم  األستاذ المساعدشرين فؤاد جه يونس  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بأمريكا اعتبارا من للعمل سابع بدون مرتب لمدة عام 

 ـرارـالقــ
 ع للجامعةالموافقة .. ويرف

 

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

الجراحة العامة بالكلية بقسم  األستاذ المساعدأحمد سعيد المالح  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 2/7/9191بايرلندا جامعة سنت فينست اعتبارا من للعمل تاسع بدون مرتب لمدة عام 

 ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعةالموافقة .. 

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

الجراحة العامة بقسم  األستاذ المساعدتامر فدري عبد العزيز  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 96/6/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل رابع بدون مرتب لمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 وافقة .. ويرفع للجامعةالم

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

األمراض المتوطنة بقسم  األستاذ المساعدعبد هللا سعيد عيسي  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل سابع بدون مرتب لمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  977/22/7/1010الموضوع رقم 

األمراض بقسم  األستاذ المساعدسمية عبد المحسن شهاب الدين  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل سابع بدون مرتب لمدة عام المتوطنة بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  707/22/7/1010الموضوع رقم 

الباثولوجيا اإلكلينيكية بقسم  األستاذ المساعدمحمد أحمد حلوة  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 6/2/9191عتبارا من بالمملكة العربية السعودية ا للعمل ثالث بدون مرتب لمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  727/22/7/1010الموضوع رقم 
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عالج األورام والطب بقسم  األستاذ المساعد سوزان أحمد الحسنين د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 06/7/9191لعربية السعودية اعتبارا من بالمملكة اللعمل بدون مرتب  ثالثلمدة عام بالكلية  النووي

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  717/22/7/1010الموضوع رقم 

عالج األورام والطب النووي بقسم  المدرسايهاب أنور شلتوت  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 02/7/9191مملكة العربية السعودية اعتبارا من بالللعمل سابع بدون مرتب لمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

لمدة عام الباطنة العامة بالكلية بقسم  المدرسأحمد محمد الشبيني  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  بجامعةللعمل سابع بدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

الباطنة العامة بالكلية بقسم  المدرسدالد محمد أمين الزرقاني  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل ون مرتب ثالث بدلمدة عام 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

لمدة التشريح واألجنة بالكلية بقسم  المدرسأحمد سعيد سالمان  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالجامعة األردنية بالمملكة اإلردنية الهاشمية اعتبارا من للعمل رتب عاشر بدون معام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

جراحة القلب والصدر بالكلية بقسم  المدرسمدحت رضا ناشي  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل خامس بدون مرتب عام لمدة 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

لمدة عام الجراحة العامة بالكلية بقسم  المدرسمحمد نزيه شاكر  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 05/7/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل ي بدون مرتب ثان

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

لمدة عام طب األسرة بالكلية بقسم  المدرسصفاء حمدي القلش  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل ب ثاني بدون مرت

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  977/22/7/1010الموضوع رقم 

األنف واألذن بقسم  المدرستامر محمد عبد المجيد عجية  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/7/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل سع بدون مرتب تالمدة عام والحنجرة بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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  707/22/7/1010الموضوع رقم 

األنف واألذن والحنجرة بقسم  المدرسأحمد حمدي الشافعي  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 2/6/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل ثاني بدون مرتب  لمدة عامبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 

 

  772/22/7/1010الموضوع رقم 

األنسجة وبيولوجيا الخلية بقسم  األستاذ المساعدحنان سعيد سليم  د/ النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل تاسع بدون مرتب لمدة عام لكلية با

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  771/22/7/1010الموضوع رقم 

البولية  جراحة المسالكبقسم  األستاذمازن أحمد ابراهيم غانم  د/أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل عاشر بدون مرتب لمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

يولوجيا الخلية األنسجة وببقسم األستاذ عبير محمد شادي  د/أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شوون هيوة التدريس
 . 0/2/9191بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل تاسع بدون مرتب لمدة عام بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:موضوعات  خامسا

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

ــة لشــوون ددمــة المجتمــت و  ــل الكلي ــة مــذكرة أ.د/ وكي ــة البيو ــ بشــأنتنمي ــى  ـ ــة عل ( داده 02لعــدد )زيــادة مكافــأة الشــهرية الموافق
) يتم زيادة األجر اليومي للمجموعة مـن خمسـة وثالثـون جنيـة إلـى خمسـون حضانةاللين بمبزمالئنا العا أسوةوذلك بحضانة الدكتور الصغير 

 . (يوميا جنية
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 عات العالقات الثقافية :: موضوسادسا 
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

المساعد  المدرس نهال محمد نبيل جابر /الطبيبة سفر  الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
للحصول على درجة الدكتوراه ة(  الى جامعة نوتنجهام  بإنجلترا لبعثة دارجية لبرنامج )نيوتن ــ مشرف بالكلية الباثولوجياقسم ب

 . 9191على نفقات البعثات اعتبارا من أكتوبر  9102/9191على خطة 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

جودة السيد  أمل /د المهمة العلمية الشدصية مد   الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
المهمة العلمية الشدصية الى ويلز بالمملكة  المتحدة لمدة عام ثاني اعتبارا من وعضو  بالكلية التخديرقسم المدرس ب سعفان

 . على نفقتها الشدصية  9/8/0202
 ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

أحمد محمد نبيل  /مد  المهمة العلمية الشدصية د  الموافقة على ـ بشأنلعليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ا
وعضو المهمة العلمية الشدصية الى جامعة الملك سعود بالمملكة العربية  بالكلية الجراحة العامةقسم المدرس بفوزي 

 على نفقته الشدصية  . 9/8/0202السعودية لمدة عام ثاني اعتبارا من 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

األستاذ تغيير األجازة د/ أحمد عبد الجواد اسماعيل   الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
مهمة علمية شخصية لمدة عام اعتبارا  المساعد المدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية والمرافقة لزوجته بأمريكا إلى

 وذلك لعمل دراسات بعد الدكتوراه في تخصص المهنية والبيئة بقسم  صحة السكان بوالية كنساس بأمريكا . 90/2/9191من 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 : موضوعات الدراسات العليا : سابعا

  977/22/7/1010الموضوع رقم 

 :  بشأن ـــــالكلية للدراسات العليا والبحو   أ.د/ وكيل مذكرة
 ـــ اإلشراف الدارجي للزميل أو االستشاري .9

 ..الموافقــــــــــــــــــــــــــــــة
 ــ تحديد لجنة المناقشة أو تعديل في موضوع الرسالة للجبيبة/ أماني السيد عوض تدصص التوليد وأمراض النساء0

  .على الرسالة السالمتحديد موقف د/ شريف عبد و 
..الموافقة علي قبول اعتذار د/ شريف عبد السالم أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء والموافقة علي إضافة المشرفين 

أستاذ بقسم   أ.د/ زكريا فؤاد سندو  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية  أ.د/ أيمن عبد القادر شبانهالجدد وهم: 
     وأمراض النساء بالكلية ... مع إتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية لمنع تكرار ذلك التوليد

 ــ ترقية عضو هيوة التدريس باإلجازة أكثر من سنتين أو أقل من سنتين .3
 المجلس علما .. إحاطـــــــــــــــــــــــــة

  ــ قواعد اإلشراف والمناقشة وتشكيل اللجان .2
 افقة وتم إرسال مذكرة لألقسام.. المو 

 ـــ جلب األجباء العرب )السوداني ــــ العراقي( .5
 مع استكمال األوراق.. الموافقة 
  ــ اعالن رؤساء الوحدات .6

 تؤجل للمجلس القادم .. 
 ــ تحديد مواعيد االمتحان التحريري .7

 مع الجداول 0/2ن إرسال مقترح للجامعة ...ومقترح بإرسال تاريخ بدء االمتحان م.. 
 بمعرفة األقسام العلمية . ةواإلكلينيكيــ تحديد االمتحانات الشفوي والعملي 8

رساله ) إحاطة(..   تم وضع المقترح وا 
 ـــ التقارير السنوية للمشرفين .1

 إرسال مذكرة لألقسام.. 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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  077/22/7/1010الموضوع رقم 

ودكتـوراه دبلـوم وماجسـتير ( 96 لعـدد )الموافقة على مـد فتـرة الدراسـة  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحو   مذكرة أ.د/
 تخصصات مختلفة .

 ـرارـالقــ
 الموافقة على مد فترة الدراسة لهم لمدة عام آخر وهم:  ... ويرفع للجامعة

 الحاالت الحرجة طبماجستير   محمد عوني عبد الحميد أبو حمدةط/ ـــــ 0
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمد أحمد محمود مصطفيط/ ـــــ 9
 ماجستير طب األطفال   وسام على محمود علىط/ ـــــ 2
 ماجستير طب األطفال   هبه سماح محمد السمانيط/ ـــــ 1
 ماجستير طب األطفال  محمد السيد محمد الشاميط/ ـــــ 5
 ماجستير طب األطفال  لشونيمحمد موسي حسن اط/ ـــــ 6
 ماجستير طب األطفال   أحمد عمر عبده الشيخط/ ـــــ 7
 ماجستير طب األطفال  أسرف صالح إسماعيل علىط/ ـــــ 2
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد ممدوح الشافعي عمرانط/ ـــــ 2

 لقلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض ا  أحمد السباعي توفيق السباعيط/ ـــــ 01
 الجراحة العامةماجستير   أحمد محمد محمود معاركط/ ـــــ 00
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد مجدي صالح الدين البيهط/ ـــــ 09
 ماجستير طب األسرة  وفاء السيد محمد عرفاتط/ ـــــ 02
 ماجستير جراحة العظام   بسام محمود ممتازط/ ـــــ 01
 ماجستير جراحة العظام  بد الرحمن حداد عبد السميععط/ ـــــ 05
 ماجستير جراحة العظام  محمد جمال الدين محمد زكيط/ ـــــ 06
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  فاطمة إبراهيم محمد الخوليط/ ـــــ 07
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  صالح فارس أبو المعاطي جادط/ ـــــ 02
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  هاجر سمير السيد الوكيلط/ ـــــ 02
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  تغريد أحمد عبد الوهاب البكريط/ ـــــ 91
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  أحمد عبد الفتاح يوسف الشحاتط/ ـــــ 90
 راض الباطنة العامةماجستير أم  سمر عادل شعبان شحاتهط/ ـــــ 99
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   عالء محمد لبيب نجمط/ ـــــ 92
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   عمرو سامي كاملط/ ـــــ 91
 )عامين( ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  هيثم محمد عمر االحولط/ ـــــ 95
  تير أمراض القلب واألوعية الدمويةماجس  محمد فتحي أحمد السباعيط/ ـــــ 96

  277/22/7/1010الموضوع رقم 

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 00لعـدد )الموافقـة علـى ايقـاف القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 تخصصات مختلفة .

 ـرارـالقــ
  ويرفع للجامعة لهم على النحو التالي: ... الموافقة على ايقاف القيد

 بأثر رجعي      0/01/9105من  أربعه أعواملمدة  ماجستير الجراحة العامة   محمد محمود السيد بخيتــ ط/ 0
 بأثر رجعي     0/1/9102من  عاملمدة  ماجستير جراحة المسالك البولية   أيمن فوزي عدلي توفيقــ ط/ 9
 بأثر رجعي       0/1/9107من  عامينلمدة  الت الحرجة ماجستير طب الحا  أحمد السيد البدوي محمدــ ط/ 2
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 بأثر رجعي       0/01/9101من عامين لمدة    ماجستير طب األطفال  وسام على محمود علىــ ط/ 1
 لظروف خاصة          0/1/9107من  عاملمدة  ماجستير طب وجراحة العين  طارق محمد أسامة عبد الحارســ ط/ 5
 بأثر رجعي    0/01/9107من  عامينلمدة  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  فؤاد عمار محمد السيدــ ط/ 6
 لظروف خاصة          0/01/9102من  عاملمدة  ماجستير طب وجراحة العين  سارة عماره عماره عامر عيسيــ ط/ 7
 بأثر رجعي       0/01/9101من  عاملمدة    ماجستير طب األسرة  هناء شوقي محمد عيسيــ ط/ 2
 لظروف خاصة         0/1/9105من  عامينلمدة  ماجستير طب وجراحة العين  سها سعيد فتحي عبد المقصودــ ط/ 2

 بأثر رجعي              0/1/9102من  عاملمدة  ماجستير طب وجراحة العين  محمود عبد الرؤف محمودــ ط/ 01
 لظروف خاصة   0/1/9102من  عاملمدة  القلب واألوعية الدموية  ماجستير أمراض محمد فتحي أحمد السباعيــ ط/ 00

  177/22/7/1010الموضوع رقم 

درجة دبلوم وماجستير تخصصـات ( 00لعدد )الموافقة على الغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مختلفة .

 ـرارـالقــ
 لنحو التالي: ... ويرفع للجامعةعلى ا الغاء القيد لهمالموافقة على 

 لتغير التخصص   ماجستير التخدير والعناية المركزة  إيمان تامر رشاد السيدـ ط/ 0
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي محمد على محمد البسطويسيـ ط/ 9
 لم يتقدم لدخول االمتحان  فسيدبلوم األمراض العصبية والطب الن  تامر كرم عبد الجليلـ ط/ 2
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي محمد عبد الفتاح حامد عبد هللاـ ط/ 1
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي  محمد أحمد التحموديـ ط/ 5
 لم يتقدم لدخول االمتحان  والطب النفسيدبلوم األمراض العصبية    وائل محمد يوسفـ ط/ 6
 لم تتقدم لدخول االمتحان  دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي  جهاد محمود درغامـ ط/ 7
 لتجاوزوا المدة القانونية ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  عمرو حسن خير هللا رحيمـ ط/ 2
 لتجاوزوا المدة القانونية مراض العصبية والطب النفسيماجستير األ مروة مصطفي السيد الخرابليـ ط/ 2

 لتجاوزوا المدة القانونية ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  مروة غريب رزق أحمد ـ ط/ 01
 لتجاوزوا المدة القانونية ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي أمنية شريف إبراهيم الحفناويـ ط/ 00

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

( درجـــة ماجســـتير 7لعـــدد )الموافقـــة علـــى تعـــديل لجنـــة اإلشـــراف  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــو  
 تخصصات مختلفة .

 ـرارـالقــ
   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 

  ب الحاالت الحرجةدكتوراه ج  محمد السباعي قجب الغريب ـ ج/9
بناءا على )التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس بقسم  أستاذ  بهاء الدين عويس حسند/ أ. برفت اسم

 األشراف على الرسالة(طلب لجنة 
ضافة د/   بالكليةالتخدير والعناية المركزة  بقسم أستاذ مساعد     وسام الدين عبد الرحمن سلجانوا 
 التددير والعناية المركزةدكتوراه    د أحمد على جعيمهمحم ـ ج/0
 (للسفر للخارج) أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية  د/ أحمد على عبد العزيز   برفت اسم 
 التددير والعناية المركزةماجستير   أماني أحمد محمد اسماعيل ـ ج/3

 بقسم التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيةأستاذ   برفت اسم أ.د/ مجدي كمال دليل   
 لتنازله لظروف صحية()

  ماجستير جراحة العظام  أحمد حمدي عبد العظيم ـ ج/2
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 مدرس بقسم جراحة العظام بالكلية    اسماعيل توفيق عبد العزيز بدرإضافة د/ ب
  مماجستير جراحة العظا دليل محمد حسن عبد هللا ـ ج/5

 مدرس بقسم جراحة العظام بالكلية     بإضافة د/ عماد بدوي بدوي
 دكتوراه الجراحة العامة محمود عبد المنعم السكنيدي ـ ج/6

 أستاذ بقسم الجراحة العامة بالكلية    بإضافة أ.د/ محمود عبد اللجيف بهرام
 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  أماني السيد أحمد عوض ـ ج/7
 اعتذاره() أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية  كل من : أ.د/ محمد سالمة جاد برفت اسم

 )اعتذاره(أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية  د/ شريف محمد صالح عبد السالم
ضافة كل من : أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية  وا 

  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية   زكريا فؤاد سند أ.د/
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

 جـب الحـاالت الحرجـة الـدكتوراه رسـالةتعـديل موضـوع الموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـو  
 . تعديال غير جوهريا   محمد السباعي قجبللطبيب/ 

دور قياس سمك العضالت بين الضلو  بالموجات فوق الصوتية في عملية الفطام من جهاز التنفس الصناعي  سالة :موضوع الر 
 ... تغيير أحد المشرفين على الرسالة .

 ـرارـالقــ
 ... ويرفع للجامعة الموافقة

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

( رسـالة 2لعـدد )تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة تعـديل لموافقة علـى ا ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 تخصصات مختلفة .ماجستير 

 ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعة. ....: لهم على النحو التاليللجنة ا تشكيلتعديل الموافقة على 

 الباجنة العامةأمراض ماجستير   هند صالح عبد ربه الدالي ـ ج/9
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   العزيز قورةمحمود عبد د/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيالمنو  ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  مساعد بقسماذ أست   أحمد راغب توفيق سالمد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست    أحمد محمد زهراند/ أ.ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطنطــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   جمال فتحي النجارد/ .أـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 جستير السمعياتما   ماريان متري مينا مجر ـ ج/0

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  السمعيات بقسماذ أست   حسام سني البهاء طلعتد/ أ.ـ 
 كفر الشيــــــــــــخ ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  السمعيات بقسماذ أست    تقوي عدلي جبرد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  مساعد السمعيات بقسماذ أست   عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  السمعيات بقسممساعد اذ أست   أحمد محمود زين العابديند/   ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير السمعيات  ايناس اسماعيل عبد الفتاح ـ ج/3

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  السمعيات بقسماذ أست   حسام سني البهاء طلعتد/ أ.ـ 
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 كفر الشيــــــــــــخ ةعجامبكلية الطب ن والحنجرة األنف واألذ السمعيات بقسماذ أست    تقوي عدلي جبرد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب األنف واألذن والحنجرة  مساعد السمعيات بقسماذ أست   عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيالطب بكلية األنف واألذن والحنجرة  مساعد السمعيات بقسماذ أست   أحمد محمود زين العابديند/   ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  777/22/7/1010الموضوع رقم 

( رســالة 15لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

 ـرارـالقــ
 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا لموافقة على تشكيلا
 الميكروبيولوجيا الجبية والمناعةدكتوراه  اسراء السيد عبد المقصود المهدي ـ ج/9

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ناعةا الطبية والمــــــــــالميكروبيولوجي بقسماذ أست   نيرة عبد العزيز عيسيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ا الطبية والمناعةــــــــــالميكروبيولوجي بقسماذ أست   ناهد عبد الغني الراجحيد/ أ.ـ 

 ـةــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  اعةالميكروبيولوجيا الطبية والمن ورئيس قسماذ أست   مبروك محمود غنيمد/ أ.ـ 

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ا الطبية والمناعةــــــــــالميكروبيولوجي بقسماذ أست   عماد عبد الرحمن بسيونيد/ أ.ـ 

 ـةالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عةالطبية والمنااالميكروبيولوجي مساعد بقسماذ أست   أسماء محمد محمد البرلسيد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الجفيليات  تهاني عبد هللا محمد العجار ـ ج/0

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــاتالطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    وفاء محمد القرشد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بقسماذ أست   جيهان صالح صادقد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مساعد بقسماذ أست  إنجي فيكتور نصيف بيشايد/ أ.ـ 

 الزقازيـــــــــــــــــــــق ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالطفيليــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   سامية السيد عطيوةد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الجب الجبيعي والروماتيزم والتطهيلدكتوراه   ايمان عبد العزيز على جلبج ـ ج/3

  اللجنة :
 ةالمنوفيةعجامبكليةالطب  والروماتيزم والتأهيل الطبيعي الطب اذورئيس بقسمأست          سمر جابر سليماند/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ورئيس قسماذ أست   إيمن محمد محمود عبيدد/ أ.ـ 

 الزقازيــــــــــــــق ةعجامبكلية الطب  والروماتيزم والتأهيل الطبيعي الطب بقسماذ أست  محمد حسن محمد الجاويشد/ أ.ـ 

 الصحة العامة وجب المجتمتدكتوراه    سمر حمود أحمد العشاري ـ ج/2
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عـــــــــــــــــالمجتم الصحة العامة وطب بقسماذ أست   محمود السيد أبو سالمد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عـــــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتم بقسماذ أست   هويدا محمد أنور الشاذليد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  عـــــــــــــــــلعامة وطب المجتمالصحة ا بقسماذ أست   ربيع الدسوقي البهنسيد/ أ.ـ 

 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  عـــــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتم بقسماذ أست  عبد المنعم عبد الفتاح ضوهد/ أ.ـ 
 صوت واحد( نياالث و األول)علي أن يكون 

 أمراض الباجنة العامةدكتوراه     هبه جمال شريف ـ ج/5
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   صبري عبد هللا شعيبد/ أ.ـ 
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 اإلسكندريــــــــــة ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست    عايدة على نظيرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   محمود عبد العزيز قورةد/ أ.ـ 

 عين شمــــــــس ةعجامة الطب بكلي الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   حنان حامد عبد الحميدد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الجب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةدكتوراه   هايدي مصجفي عبد القوي ـ ج/6

  اللجنة :
 ــةـــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بقسماذ أست    نيرة فهمي جرجسد/ أ.ـ 
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الطب الشرعي والسموم  مساعد بقسماذ أست   ستهم السيد العجميد/   ـ 
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الطب الشرعي والسموم  مساعد بقسماذ أست   فيروز إبراهيم نور الديند/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية بقسماذ أست  إيمان مصطفي محمود سليماند/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الباثولوجيادكتوراه    هند أحمد عبده قاسم ـ ج/7

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجي ورئيس بقسماذ تأس   مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجي بقسماذ أست   هيام عبد السميع عيادد/ أ.ـ 

 ــــــــــــــــــــــــاــنهــــــــــــــــــــب ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجي بقسماذ أست   عبد اللطيف زكي البلشيد/ أ.ـ 

 جراحة التجميل والحروقدكتوراه   أحمد محمد محمد حرفوش ـ ج/8
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  روقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح بقسماذ أست    طارق فؤاد كشكد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  روقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح بقسماذ أست   ياسر محمد عمر الشيخد/ أ.ـ 

 اديمية الطبية العسكريــــــــــــــــــــــةباألك روقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح بقسماذ أست    عاطف سيد إمامد/ أ.ـ 

 جراحة التجميل والحروقدكتوراه   أحمد ابراهيم ياسين ابراهيم ـ ج/1
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  روقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح بقسماذ أست    فؤاد محمد غريبد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  روقـــــــجراحة التجميل والح ورئيس قسماذ أست    محمد أحمد مجاهدد/ أ.ـ 

 ـــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة القاهـــــــ روقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة التجميل والح بقسماذ أست   أحمد جميل الشرقاويد/ أ.ـ 

 جراحة المخ واألعصابدكتوراه    أحمد فوزي المهدي ـ ج/92
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ابــــــــــــــجراحة المخ واألعص ورئيس قسماذ أست   عصام الدين جابر صالحد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص بقسماذ أست  أحمد محمد جمال الدين عزبد/ أ.ـ  

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص بقسماذ أست  حسام عبد الحكيم النعمانيد/ أ.ـ  

 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب  جراحة المخ واألعصاب ورئيس قسماذ أست   وليد فوزي السعدنيد/ أ.ـ  

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 جراحة المخ واألعصابدكتوراه   محمد سعيد محمد السنافيري  ـ ج/99

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ابــــــــــــــجراحة المخ واألعص ورئيس قسماذ أست   جابر صالح عصام الديند/ أ.ـ 

 ـةـــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ابـــــــــــجراحة المخ واألعص مساعد بقسماذ أست  حسام الدين عبد العظيم حبيبد/   ـ  

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المخ واألعص بقسماذ أست   مود حنفيعادل محد/ أ.ـ  
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 ــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  جراحة المخ واألعصاب قسمباذ أست    على إبراهيم سيفد/ أ.ـ  

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير جب األجفال  وسام على محمود على  ـ ج/90

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   سهير سيد أبو العالد/ أ.ـ 

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

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    حسانفهيمه محمد د/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام بمعهد الكبد القومي ـــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   آليف عبد الحكيم عالمد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير جب األجفال  هاني جالل ابراهيم دفاجي  ـ ج/93

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   على محمد الشافعيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــلمنوفيا ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام بمعهد الكبد القومي طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   بحيري السيد بحيريد/ أ.ـ 

 ماجستير جب األجفال    نرمين سعد كامل ـ ج/92
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   سيد أبو العال سهيرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 

 زهـــــــــــــــــــــــــــراأل ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    على على عافيةد/ أ.ـ 

 ماجستير جب األجفال    مي محمود حامد بشير ـ ج/95
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   على محمد الشافعيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    سهام محمد رجبد/ أ.ـ 

 عين شـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ةعجام بكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــ بقسماذ أست   سناء يوسف شعباند/ أ.ـ 

 ماجستير جب األجفال  سهيلة عابد عبد السالم  ـ ج/96
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مساعد بقسماذ أست   محمود أحمد الحاويد/   ـ 

 المنصــــــــــــــــورة ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   أحمد درويش محمد إبراهيمد/ أ.ـ 

 الجلدية والتناسليةمراض األ ماجستير  د سعدانأمينة جابر محمو  ـ ج/97
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة والتناسليةــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدي بقسماذ أست   محمد عبد المنعم شعيبد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  لتناسليةاألمراض الجلدية وا ورئيس قسماذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية بقسماذ أست   أحمد عبد الوهاب صالحد/ أ.ـ 

 اض الجلدية والتناسليةاألمر ماجستير    منى عبد البصير محمد ـ ج/98
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة والتناسليةــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدي بقسماذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  والتناسلية ةـــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدي بقسماذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
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 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية بقسماذ أست   أحمد عبد الوهاب صالحد/ أ.ـ 
 ألمراض الجلدية والتناسليةاماجستير   آية سعيد على البسيوني ـ ج/91

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة والتناسليةــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدي بقسماذ أست   عزة جابر عنتر فرجد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعامجبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية ورئيس قسماذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية بقسماذ أست    بسمة مراد علىد/ أ.ـ 

 الباجنة العامةأمراض ماجستير   محمد عبد المنعم عبد المنصف ـ ج/02
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   إيهاب أحمد عبد العاطيد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعمجابكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   السيد إبراهيم الشايبد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست    أشرف غريب ضلعد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومياذ أست   جمال عبد الخالق بدرةد/ أ.ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الباجنة العامةأمراض ماجستير   اتهسمر عادل شعبان شح ـ ج/09

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   أحمد ربيع العربجيد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   ةمحمود عبد العزيز قور د/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام ـــــــــيالباطنة والكبد بمعهد الكبد القومــــــــــــــــــــــــــــــــاذ أست    محمد عقل راضيد/ أ.ـ 

 جب وجراحة العينماجستير    اسالم فكري فايز محمد ـ ج/00
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العين مساعد بقسماذ أست    أمين فيصل اللقوةد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العين مساعد بقسماذ أست   محمد سامي عبد العزيزد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــبنه ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العين ورئيس بقسماذ أست   أشرف عبد الحميد الشايبد/ أ. ـ
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجام الباطنة والكبد بمعهد الكبد القومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياذ أست    محمد عقل راضيد/ أ.ـ 

 جب وجراحة العينماجستير    جارق محمد أسامة  ـ ج/03
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست  عبد الخالق إبراهيم السعدنيد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسمذ اأست    هاني أحمد خيريد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــور ــــــــــصــــــــــــالمن ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست    إبراهيم طه العدويد/ أ. ـ

 جب وجراحة العينماجستير   مريانا ابراهيم نجيب سليمان ـ ج/02
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست   هشام محمد فؤاد المزارد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العين مساعد بقسماذ أست   سامح محمد الجوهريد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العين مساعد بقسماذ أست    سامح سعد مندورد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطنطــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست    عمرو عوارهد/ أ. ـ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 جب وجراحة العينماجستير   د الرؤف محمودمحمود عب ـ ج/05

  اللجنة :
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست  عبد الرحمن السباعي سرحاند/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست    هاني أحمد خيريد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست   أسامة السعيد شلبيد/ أ. ـ

 جب وجراحة العينماجستير   سها سعيد فتحي عبد المقصود ـ ج/06
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست   هشام محمد فؤاد المزارد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست   حاتم محمد جاد مرعيد/ أ. ـ
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  ة العينـــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراح بقسماذ أست   محمد عبد الوهابسعيد د/ أ. ـ

 األسرةجب ماجستير   هناء شوقي محمد عيسي ـ ج/07
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــطنطــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  الصحة العامة  بقسماذ أست   صافي ناز السعيد شلبيد/ أ. ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  طب األسرة  مساعد بقسماذ أست   نورا عبد الهادي خليلد/    ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  طب األسرة  مساعد بقسماذ أست   نجوي نشأت حجازيد/    ـ

 األسرةجب ماجستير   ليديا  محفوظ يوسف فرج ـ ج/08
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  طب األسرة  مبقساذ أست   هالة محمد المصيلحيد/ أ. ـ
 المنوفيـــــة ةعجامبكلية الطب  طب األسرة  مساعد وقائم بعمل رئيس قسماذ أست    أمل أحمد سالمةد/    ـ
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازيالزق ةعجامبكلية الطب  طب األسرة  مساعد بقسماذ أست   شيرين محمد بهجت/ د   ـ

 ماجستير الجراحة العامة  محمد محمود السيد بديت ـ ج/01
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامة  بقسماذ أست   محمد ليثي علم الديند/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامة  مساعد بقسماذ أست   أحمد صبري الجمالد/    ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطنطـــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامة  بقسماذ أست    حمدي عبد الهاديد/ أ. ـ

 الجراحة العامة ماجستير  أحمد مصجفي السيد أحمد ـ ج/32
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامة  بقسماذ أست   محمد ليثي علم الديند/ أ. ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  العامة الجراحة  بقسماذ أست   عبد العزيز عباس تعلبد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  الجراحة العامة  بقسماذ أست    حمدي عبد الهاديد/ أ. ـ

 ماجستير جب الحاالت الحرجة  محمد أحمد محمود مصجفي ـ ج/39
  اللجنة :

 ــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة  مساعد بقسماذ أست   أسامة عبد هللا الشرقاويد/  ـ
 ــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة  مساعد بقسماذ أست   وسام عبد الرحمن سلطاند/  ـ
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة  مساعد بقسماذ أست    أحمد على الضبعد/  ـ

   التددير والعناية المركزةماجستير    محمود محمد المنير ـ ج/30
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةعجام بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزة  بقسماذ أست  عصام الدين عبد الفتاح عيدد/ أ. ـ
 ــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  عناية المركزة التخدير وال مساعد بقسماذ أست    ياسر إبراهيم فتحرد/    ـ
 ــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة  مساعد بقسماذ أست   وسام عبد الرحمن سلطاند/    ـ
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 ساءالتوليد وأمراض النماجستير   أحمد السيد ابراهيم محمد  ـ ج/33
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   ناصر كمال عبد العالد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــالمنوفيـ ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   أسامة على الكيالنيد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   عالء الدين فتح هللا الحلبيد/ أ. ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــطنطـــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء بقسماذ أست   عصمت حمدي أبو زيدد/ أ. ـ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 جراحة العظامماجستير  ايهاب لجفي عبد الستار عبد ربه ـ ج/32

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست   اد شمس الدينأحمد فؤ د/ أ. ـ
 ـــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست    أحمد إبراهيم زايدهد/    ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مساعد بقسماذ أست  أشرف عاطف محمد محمودد/    ـ

 ماجستير جراحة المسالك البولية   عدلي أيمن فوزي ـ ج/35
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  جراحة المسالك البوليـــة بقسماذ أست   فاطمة أحمد الصرفيد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  ة المسالك البوليـــةجراح بقسماذ أست  أسامة عبد الوهاب عبد الجوادد/ أ. ـ
 ـــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  جراحة المسالك البوليـــة بقسماذ أست   محمد أبو العينين غلوشد/ أ. ـ

 ماجستير األمراض العصبية الجب النفسي  اسراء سعيد محمد عيسي ـ ج/36
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسية بقسماذ أست    محمد أحمد عقدةد/ أ. ـ
 ةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسية ورئيس قسماذ أست    انيرشا على القبد/ أ. ـ
 اإلسكندريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسية بقسماذ أست   حازم محمد أحمد زكيد/ أ. ـ

 جب المناجق الحارة وصحتهاستير ماج   شيرين رضا الشبيني ـ ج/37
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنة اذ ورئيس قسمأست    أيمن محمد اللحلحد/ أ. ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامب بكلية الط األمراض المتوطنة اذ مساعد بقسمأست   مؤمنة سعيد الحاموليد/    ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــالزقازيـــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنة اذ ورئيس قسمأست    شريف محمد جاللد/ أ. ـ

 لقلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض ا   هيثم محمد عمر االحول ـ ج/38
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة اذ بقسمأست   محمد فهمي النعمانيد/ أ. ـ
 ـــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــةالقلب واألوعية الدموي اذ مساعد بقسمأست    وليد عبده إبراهيمد/    ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــبنهــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة اذ بقسمأست   محمد سعد قابيل ةحمز د/ أ. ـ
 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  مد السباعيمحمد فتحي أح ـ ج/31
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة اذ بقسمأست   محمد فهمي النعمانيد/ أ. ـ
 ـــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة بقسم اذ مساعدأست    وليد عبده إبراهيمد/    ـ
 ـــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة اذ بقسمأست   حمزة محمد سعد قابيلد/ أ. ـ
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 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد منصور مصجفي شتله ـ ج/22
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة اذ مساعد بقسمأست   ريحاب إبراهيم ياسيند/    ـ
 ـــةــالمنوفيــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة سماذ مساعد بقأست   أحمد مختار القرشد/    ـ
 ــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهــــــــــــــــــــ ةعجامبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــة اذ بقسمأست   محمد سعد قابيل ةحمز د/ أ. ـ

 الباجنة العامةأمراض دكتوراه   عبد اللجيف صالح عبد اللجيف ـ ج/29
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست   سعيد سيد أحمد خميسد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب الباطنة العامة  بقسماذ أست    أحمد محمد زهراند/ أ.ـ 
 ةرـ ـــــــالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعجامالطب بكلية الباطنة العامة  بقسماذ أست   مي عبد المنعم حسب هللاد/ أ.ـ 

 ماجستير جب األجفال    محمد السيد الشامي ـ ج/20
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   على محمد الشافعيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب بكلي طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجام بمعهد الكبد القومي طب األطفــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   بحيري السيد بحيريد/ أ.ـ 
 والتناسلية ماجستير األمراض الجلدية    هديل عمر البنهاوي ـ ج/23

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية ورئيس قسماذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــيالمنوف ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــة قسمباذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   أحمد عبد الوهاب صالحد/ أ.ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  ياسمين حسني ابراهيم الليثي  ـ ج/22

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية ورئيس قسماذ أست    عالء حسن مرعي د/أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــة بقسماذ أست   أحمد عبد الوهاب صالحد/ .أـ 
 دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن  بيشوي برزي تاوضروس لوس  ـ ج/25

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الصدرية والتدرن ورئيس قسماذ أست    أحمد عامر خميسد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض الصدريــــــــــــة والــتــــــــــــــــدرن بقسماذ أست   محمود موسي الحبشيد/ أ.ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ض الصدريــــــــــــة والــتــــــــــــــــدرناألمرا بقسماذ أست    أحمد جوده الجزارد/ أ.ـ 
 
 
 

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة25) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 ات مختلفة .تخصصماجستير ودكتوراه 

 ـرارـالقــ
 لهم على النحو التالي .. ويرفع للجامعة . تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة على 

  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  سحر أحمد محمد على حنجور ج/ـــ 9
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 :  الرسالة موضوع
الزمة القصور المزمن للشرايين التاجية بالقلب بالتصوير اإلجهادي تقييم وظيفة طبقات البطين األيسر في المرضي المصابين بم

 بواسطة التتبع الرقطي بالموجات فوق الصوتية .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــنوفيالم ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقل بقسماذ أست    أحمد محمد عمارةد/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــب واألوعية الدمويـــــــالقل مساعد بقسماذ أست    محمود كامل أحمدد/   ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــة الدمويـــــــــــــــــــــــــــــب واألوعيـــــــالقل مدرس بقسم    فاطمة الزهراء زيند/   ـ 
  دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود سعيد محمود سعيد ج/ـــ 0

 :  الرسالة موضوع
تقييم وظيفة طبقات البطين األيسر في المرضي المصابين بمالزمة القصور الحاد للشرايين التاجية بالقلب بالتصوير اإلجهادي 

 الرقطي بالموجات فوق الصوتية .بواسطة التتبع 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقل بقسماذ أست    أحمد محمد عمارةد/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــألوعية الدمويب واـــــــالقل مساعد بقسماذ أست    محمود كامل أحمدد/   ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــة الدمويـــــــــــــــــــــــــــــب واألوعيـــــــالقل مدرس بقسم    فاطمة الزهراء زيند/   ـ 

  راه جراحة التجميل والحروقدكتو    محمد ثروت أحمد نصار ج/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 التقييم بالفحص السريري والباثولوجيا لزراعة الشعر بالقتطاف في حاالت الصلع الهرموني وفي الندبات المتسببه في فقدان الشعر
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــروقجراحة التجميل والحــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    فؤاد محمد غريبد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مساعد بقسماذ أست   محمد إبراهيم شعباند/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــروق مساعد بقسماذ أست   مدحت سامي حسند/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق بقسم مدرس    حسام حسن فوزيد/   ـ 

  دكتوراه جراحة التجميل والحروق  في عباسأحمد صبري مصج ج/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 الدراسة اإلكلينيكية والهستوباثولوجيه الستخدام حقن الدهون وليزر ثاني أكسيد الكربون لعالج ندبات ما بعد الحروق .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــروقجراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    فؤاد محمد غريبد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة التجميل والحــــــــــــــــروق مساعد بقسماذ أست    أحمد ثروت نصارد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست   شرين فتحي محمودد/   ـ 
 
 

  ماجستير جب األجفال   أحمد سعيد محمد ج/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

لمصابين بالمتالزمة في البول كمؤشر تشخيصي مبكر للتليف األنبوبي الكلوي الخاللي عند األطفال ا 0 –"جزئ إصابة الكلي 
 النفروزية الكلوية مجهولة السبب"

 المشرفون : 
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ـ 
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 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم زميل   مد شكري الحارونمحد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجام د القوميبمعهد الكب الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية بقسم مدرس   شيماء عبد الستار رفعت د/   ـ 

  ماجستير جب األجفال   أحمد ايهاب رمزي بدير ج/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 عوامل الخطر المرتبطة باضطراب طيف التوحد بين أطفال ما قبل المدرسة .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   فادي محمد الجنديد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمــــــــــــــــــــــــــع بقسماذ أست   ربيع الدسوقي البهنسيد/ أ.ـ 

  ماجستير جب األجفال  حمد سليمان نصيرايمان م ج/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 في قصر القامة لدي األطفال . Wالدراسة الوراثية لجين الببتيد العصبي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجام بكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   نهي ربيع محمد بيومي د/ ـ 

  ماجستير جب األجفال  دينا محمد محمد أبو دوات ج/ـــ 8
 :  لةالرسا موضوع

 معدل انتشار فقر الدم بسبب نقص الحديد بين أطفال المدارس االبتدائية في مركز المحلة الكبري .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجاملية الطب بك طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   على محمد الشافعيد/ أ.ـ 

  ماجستير جب األجفال   علياء عرفه كامل حميدة ج/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 في قصر القامة لدي األطفال . yالدراسة الوراثية لجين الببتيد العصبي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــ مساعد بقسماذ أست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجام بكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   نهي ربيع محمد بيومي د/ ـ 

  ماجستير جب األجفال   عصام أبو راضي سماء ج/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع

معد انتشار سلسل البول وارتباطه باضطراب نقص االنتباه/ فرط النشاط بين أطفال المدارس في مدينة بركة السبع )محافظة 
 المنوفية( .

 المشرفون : 
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست    فهيمة محمد حساند/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم مدرس    نهلة محمد سعيدد/   ـ 

  ماجستير جب األجفال  شيماء بهي الدين أحمد الجندي ج/ـــ 99
 :  الرسالة موضوع

 العالقة بين تغيرات مؤشر كتلة الجسم ومخاطر الوفيات لدي األطفال الذين يعانون من المرحلة األخيرة من الفشل الكلوي .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   جنديفادي محمد الد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم زميل   محمد شكري الحاروند/   ـ 
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  ماجستير جب األجفال  جاكلين يحيي أبو زيد الشربيني ج/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

لوي المزمن والخاضعين للغسيل دراسة نسبة األلبيومين بالدم وعالقته بمدة الحجز بالمستشفي في األطفال المصابين بالفشل الك
 الكلوي .

 المشرفون : 
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   سالم محمود سالم درازد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم زميل   حارونمحمد شكري الد/   ـ 

  ماجستير جب األجفال  أسامة السيد فريج أبو السعود ج/ـــ 93
 :  الرسالة موضوع

 لالكتات االديهيدروجيناز في سرعة التنفس المؤقتة عن األطفال حديثي الوالدة .القيمة التنبؤية 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    غادة محمد المشدد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم زميل   حنان مصطفي السيدد/   ـ 

  ماجستير جب األجفال   سارة شعبان الوزير ج/ـــ 92
 :  الةالرس موضوع

 العالقة بين توازن السوائل وعاقبة المرضي عند األطفال المصابين بحاالت حرجة .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــطب األطفــــــــــــــــــــــــ بقسممساعد اذ أست    سعيد المكاويمحمد ـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــطب األطفـ بقسم أستاذ مساعد    نجوان يسري صالحـ د/ 

  ماجستير جب األجفال   ثريا محمد أحمد ج/ـــ 95
 :  الرسالة موضوع

 األطفال المصابين بالفشل الكلوي المزمن و الخاضعين للغسيل الدموي . العوامل المؤثرة و معدل إنتشار أمراض القلب في
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــطب األطفـــــــــــــــــــــ قسمورئي اذ أست    أحمد أنور خطابد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسم زميل   وي عبد السالمهبه بدد/   ـ 

  ماجستير جب األجفال رحاب عبده عبد المنعم عبد الاله ج/ـــ 96
 :  الرسالة موضوع
 نتشار فقر الدم بسبب نقص الحديد بين أطفال المدارس االبتدائية في مركز كفر الدوار .معدل ا

 المشرفون : 
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست   على محمد الشافعيد/ أ.ـ 
 
 

  جراحة العظام دكتوراه   محمد يسري أبو زيد ج/ـــ 97
 :  الرسالة موضوع

 إعادة بناء عظام حق الفخذ بواسطة ترقيع عظمي مضغوط في حاالت تركيب مفصل الفخذ الصناعي الكلي .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــــ بقسماذ أست   محمد الصاوي حبيبد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــنوفيالم ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مساعد بقسماذ أست   سامح محمد مرعيد/   ـ 
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 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسم مدرس   أحمد نصر الدين البربريد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظــــــــــ بقسم مدرس    أحمد على عبيدد/   ـ 

  ماجستير جراحة العظام  محمد جمال الدين محمد زكي ج/ـــ 98
 :  الرسالة موضوع

 صل الفخذ كليا .نتائج التحويل من فشل عملية تغير نصفي لمفصل الفخذ إلى تغير مف
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــجراحة العظـــــــــــ قسمورئيس اذ أست    أيمن محمد عبيدد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــ مساعد بقسماذ أست   عادل إبراهيم الصعيديد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسم مدرس    أحمد على عبيدد/   ـ 

  ماجستير جراحة العظام  أحمد رجب أبو زيد رجب ج/ـــ 91
 :  الرسالة موضوع

 تثبيت كشور عظمة القصبة البعيدة باستخدام المسمار النخاعي اكسبرت .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   محمود محمد هدهودد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مساعد بقسماذ أست   ياسر سعد الدين حنوتد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسم مدرس    ي بدويعماد بدو د/   ـ 

  ماجستير جراحة العظام   واول محمد فؤاد محمد ج/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 خلي لكسور العمود األمامي للتجويف الحقي من خالل نهج ستوبا .تقييم نتائج التثبيت الدا
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست   محمود محمد هدهودد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مساعد بقسماذ أست   عمرو صابر السيدد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم مدرس   عماد عيد العجروديد/   ـ 

  ماجستير جراحة العظام  محمد مجدي محمد عبد هللا ج/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 اإلصابات الداخلية لمفصل الركبة مقارنة ما بين التقييم السريري والفحص بالمنظار في مستشفيات جامعة المنوفية .
 مشرفون : ال
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسماذ أست   طاهر عبد الستار عيدد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظــــ مساعد بقسماذ أست   ياسر سعد الدين حنوتد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعمجابكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بقسم مدرس   عمرو عبد المرضي قنديلد/   ـ 
 
 

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   شادي حنا بشري ج/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 ارتفا  ضغط الدم أثناء الحمل . االنتشار والنتائج .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــعية الدمويب واألو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقل بقسماذ أست   محمود على سليماند/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــب واألوعية الدمويـــــــالقل مساعد بقسماذ أست   غادة محمود سلطاند/   ـ 
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 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ةـــــــــــــــــــوعية الدمويب واألـــــــالقل مساعد بقسماذ أست   أحمد مختار القرشد/   ـ 

  ماجستير جب الحاالت الحرجة  هدير حسين محمود غنيم ج/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

 تأثير حمض الترانيكساميك في المرضي الذين يعانون من إصابات في الدماغ .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــزة مساعد بقسم اذأست    ياسر إبراهيم فتحيـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  دير والعناية المركــــــــــــــــــــزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخ بقسم مدرس   عالء الدين عبد السميع عيادـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  دير والعناية المركــــــــــــــــــــزةـــــــــــــــــــــــــــــالتخ بقسم مدرس    نهي عبد هللا عفيفيـ د/ 

 التددير والعناية المركزةماجستير  حسناء مسعد فتح هللا سراج الدين ج/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

جرعتين مختلفتين من عقار ديكسميديتوميدين مع الماركين في تخدير كتله الضفيرة العنقية السطحية على دراسة مقارنة الستخدام 
 الجانبين أثناء استئصال الغدة الدرقية .

 المشرفون : 
 ةــــــــــــفيالمنو  ةعجامبكلية الطب  دير والعناية المركــــــــــــــــــــزةـــــالتخ قسمورئيس اذ أست    غادة على حسند/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــزةــــــــالتخــدير والعناية المرك بقسم أستاذ مساعد   أشرف مجدي اسكندرد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجاملية الطب بك التخـــــــــــــــــــــــــــــدير والعناية المركــــــــــــــــــــزة مدرس بقسم   نيفين مصطفي سليماند/   ـ 

 ماجستير أمراض الباجنة العامة   محمد فتحي السواح ج/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بين اإلجهاد وقصور الغدة الدرقية .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   مصطفي محمد النجارد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم مدرس   شيماء كمال الدين زويند/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمــــــــــــــــــــــع بقسم مدرس   شيماء شريف زكي سليماند/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم مدرس  شرين صبحي السيد النيدانيد/   ـ 

 ماجستير أمراض الباجنة العامة  ناجي المهدي محمد حجاج ج/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 دراسة حدوث قرحة االثني عشر بعد ربط دوالي المرئ بالمنظار .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورئيس قسماذ أست   عبد هللا عبد العزيز بهنسيد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسم أستاذ مساعد  عبد الناصر عبد العاطي جادد/   ـ 
 
 

 ماجستير جب وجراحة العين  محمد محي الدين محمد  ج/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 التغيرات في قياس كثافة قرنية العين بعد زراعة حلقات القرنية في مرضي القرنية المخروطية .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن د بقسممساعاذ أست    أسماء محمد إبراهيمـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مدرس بقسم    أحمد إبراهيم بسيونيـ د/ 



 90/7/0202األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الحادية عشر" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

27 

 
 

 ماجستير جب وجراحة العين  محمد ابراهيم حامد عزب  ج/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 . تأثير جراحة تصحيح قصر النظر بالليزر على سمك المشيمية
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــنطب وجراحــــــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــــــــــــ بقسماذ أست  السباعي سرحان نعبد الرحمد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مدرس بقسم   أحمد محمد شبل فايدد/   ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  نشوي حمدي عبد الفتاح  ج/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 قصر عظم الفخذ ونتائج الوالده .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمرض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بقسماذ أست   محمد عبد الغني عمارةد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمرض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مدرس بقسم    أميرة أحمد فتحي/ د  ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمرض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مدرس بقسم    هبه فرج سالمةد/   ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    عال محمد لبيب نجم ج/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 دور عقار الميزوبروستول المهبلي في تركيب اللولب داخل الرحم .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــاءالتوليد وأمرض النســــ مساعد بقسماذ أست   عماد الدين على سليمانـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  التوليد وأمرض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مدرس بقسم   عبد الحسيب صالح سعدد/ ـ 

 ولوجيا اإلكلينيكيةالباثماجستير     مي حسين جبريل ج/ـــ 39
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التشخيصية لنقاط الجالد في المرضي المصريين الذين يعانون من سرطان الخاليا الكبدية .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي بقسماذ أست   جيهان كمال السعيدد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم   مؤمنة سيد الحاموليد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي مدرس بقسم    سارة محمود الديبد/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامة بمعهد الكبد القومي ــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي مدرس بقسم   كريمة عبد الهادي ديابد/   ـ 

 اجستير األمراض الجلدية والتناسليةم  أسماء سعيد عبد الجليل  ج/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 دراسة االظهار الهستوكيميائي المناعي لعامل نخر الورم المحفز للموت المبرمج في االلتئام الجلدي .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست   إيمان عبد الفتاح سليطد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أستاذ مساعد بقسم  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنيند/   ـ 

 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض الجلدية والتناسلي رس بقسممد    وفاء أحمد شحاتهد/   ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  الهام عبد الناصر جابر كشك  ج/ـــ 33

 :  الرسالة موضوع
 المعرفة والمعتقدات لدي الشباب حول حب الشباب بالمنوفية

 ون : المشرف
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 ةــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض الجلدية والتناسلي بقسماذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 ماجستير جب األجفال  هيثم أحمد عبد الحكيم عابد  ج/ـــ 32

 :  الرسالة موضوع
 يعانون من ضعف السمعفي األطفال الذين  LRTOMTدراسة جين 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ممساعد بقساذ أست   نجالء فتحي برسيمد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمنوفيا ةـــــــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب  السمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مدرس بقسم   أسماء صالح معطيد/   ـ 

 ماجستير جب األجفال    حسين رجب عجية ج/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 الكشف عن اضطرابات األكل لدي األطفال
 المشرفون : 

 ةــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مساعد بقسماذ أست   وفاء مصطفي أبو الفتوحـ د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعــجامبكلية الطب الصحة العامة وطب المجتمع مساعد اذ أست    هبه خضري عالمـ د/ 

  777/22/7/1010الموضوع رقم 

لكل مـن  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح الدرجة أنـ بشمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 على النحو التالي :

 التقدير التدصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ناجح أنف وأذن وحنجرة الدكتوراه  مجدي السيد عبد الغفار محمد /ط 0
 ناجح الميكروبيولوجي الدكتوراه يلهالة أحمد الرفاعي خل /ط 9
 ناجح الميكروبيولوجي الدكتوراه رضوي حسين عبد الستار سالم /ط 2
 ناجح الطفيليات الدكتوراه مني فهيم عبد السميع فهيم /ط 1
 جيد جدا التشريح الماجستير ايناس فتحي علي علي سليمان /ط 5
 جيد ويةقلب وأوعية دم الماجستير ط/ أحمد شوقي علي حسن 6
 جيد جدا نفسية وعصبية ماجستير ط/ محمد عبد السالم السيد حماد 7
 جيد // التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ داليا صبري محمد 2
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ رحاب محمد إبراهيم حجاج 2
 /جيد / قلب وأوعية دموية ماجستير ط/ محمود حسان أحمد الكومي 01
 جيد // طب وجراحة العين ماجستير ط/ فاطمة خيري أحمد جنيدي 00
 امتياز طب األطفال ماجستير ط/ أحمد محمد شلبي 09
 جيد طب األطفال ماجستير ط/ آيات عبد ربه يوسف تركي 02
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ أحمد عمر عبده الشيخ 01
 جيد// راحة العينطب وج ماجستير ط/ مروة علي السيد الباز 05
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير ط/ ميالد نشأت صادق لوقة 06
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير ط/ إيمان محمد عبد هللا األعصر 07
 جيد // طب األطفال ماجستير ط/ هبه سماح محمد السماني 02
 ناجح جراحة عامة دكتوراه ط/ محمد كمال الحنفي 02
 جيد طب األسرة ماجستير د المعبود بهنسيط/ مروة عب 91
 جيد// طب األسرة ماجستير ط/ وفاء السيد محمد عرفات 90
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 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/ ضحي جمال محمد حشيش 99
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير داليا محمد يوسفط/  92
 جيد جدا والطب النووي عالج األورام ماجستير ط/ نهلة عاطف عبد العزيز 91
 جيد جدا التخدير والعناية المركزة ماجستير ط/ بسمة محمود عوض هللا نصر 95
 جيد// الباثولوجيا األكلينيكية ماجستير ط/ هاجر سعيد موسي نصار 96
 جيد// طب المناطق الحارة ماجستير ط/ ديفيد مجدي متري انداروس 97
 جيد// طب األطفال ستيرماج ط/ نورا مصلحي إبراهيم عدوي 92
 جيد// الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير ط/ ايمان صالح عبد المجيد 92
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ هيثم يوسف علي حسبو 21
 جيد جدا طب األطفال ماجستير  ط/ آيات عبد المنعم كامل الجندي 20
 جيد جدا ياء الحيويةالكيم ماجستير ط/ عال عبد الحليم محمد عبد المطلب 29
 امتياز الكيمياء الحيوية ماجستير ط/ فاطمة أحمد محمد النجار 22
 جيد جدا الكيمياء الحيوية ماجستير ط/ آالء أسامة زيد 21
 جيد جدا جراحة العظام ماجستير عاطف مجدي عاطف الجوهري 25
 جدا جراحة العظام ماجستير محمد أحمد كامل 26
 جيد جدا األمراض الصدرية والتدرن ماجستير الجمل حنان عبد العزيز 27
 جيد جدا األمراض الصدرية والتدرن ماجستير شيماء حسن أبو اليزيد ضوة 22
 جيد الباطنة العامة ماجستير رضا فوزي عيسى صنيور 22
 جيد طب األسرة ماجستير سحر شوقي عبد الحميد 11
 جيد العامة الباطنة ماجستير محمد غالي محمد الششتاوي 10
 جيد جدا الجراحة العامة ماجستير عالء الدين مدحت عبد المنعم شاهين 19
 جيد جدا القلب واألوعية الدموية ماجستير أحمد الحسيني عبد الغفار أبو حسين 12
 جيد القلب واألوعية الدموية ماجستير مينا عماد شفيق ديمتري 11
 جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير أميرة محمد بكري محمد البكري 15
 جيد القلب واألوعية الدموية ماجستير إسالم صالح الطحان 16
 جيد القلب واألوعية الدموية ماجستير طاهر محمد أحمد النجار 17

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 :  ثامنا : موضوعات البحوث العلمية 
  797/22/7/1010الموضوع رقم 

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــو  أ.د/ وكمـذكرة 
 ( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت اللجنة 99تمت الموافقة على )بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقيم 

 ( بروتوكول ماجستير.2بتعديل )
 ـرارـالقــ
 فقة .. ويرفع للجامعةالموا

  097/22/7/1010الموضوع رقم 

 الموافقة على تسجيل أبحا  أعضاء هيوة التدريس على النحو التالي: ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة 
 عدد األبحا  الدرجة القسم االســـــم م
 1 مدرس طب وجراحة العين عبد المنعم الهجعد/ أحمد  0
 00 مدرس الميكروبيولوجيا د/ أحمد محمد ذكي 9
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 0 أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا د/ إيمان حسني محمد سالم 2
 0 زميل فكرة بحث القلب واألوعية الدموية د/ وسام الدين حداد الشافعي 1

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  297/22/7/1010الموضوع رقم 

الموافقة على تسجيل األبحا  العلمية الداصة بجالب الدراسات العليا  ـ بشأنلدراسات العليا والبحو  أ.د/ وكيل الكلية لمذكرة 
 لدرجتي )الماجستير ـــ الدكتوراه( على النحو التالي :

 موافقة مجلس القسم الدرجة التدصص االســـــم م
 02/5/9191 دكتوراه طب األسرة سمر على محمد بلطيط/  0
 7/6/9191 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية ح محمد الشينط/ سوزي صال 9
 91/5/9191 دكتوراه طب األطفال ط/ زينب صبري محمد أبو زنة 2
 20/5/9191 ماجستير أمراض الباطنة العامة  ط/ محمود أحمد عبد الفتاح الريفي 1
 20/5/9191 ماجستير طب وجراحة العين ط/ محمود السيد عبد الخالق 5
 21/5/9191 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها محمد عبد البديع محمد سليمان ط/ 6
 7/6/9191 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية إسالم صالح الطحان ط/ 7
 7/6/9191 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية ط/ مهاب مجدي محمد أبو عصيبة 2
 7/6/9191 ماجستير لقلب واألوعية الدمويةأمراض ا ط/ أحمد محمد جالل سند 2
 7/6/9191 ماجستير الهستولوجيا ط/إيمان بدوي حامد عبدالخالق قنصوه 01

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 :  ما يستجد من أعمال : تاسعا

  179/22/7/1010الموضوع رقم 

عتماد نتيجة الدبلومة المهنية تدصص جودة الرعاية الصحية ا ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة 
 وسالمة وأمان المريض على النحو التالي :

 ـرارـالقــ
 الموافقة علي اعتماد النتيجة علي النحو التالي.. ويرفع للجامعة

 طالب حاصلون علي تقدير ممتاز :أوال
 د إبراهيم دنياـــ ط/ سماء سعي9  ـــ ط/ رغدة صفوت عبد هللا السيد سليمان0
 ـــ ط/ أسماء علي عبد الجواد محمد علي1    ـــ ط/ أماني يسن السيد تعلب2
 ـــ ط/ آمال جالل زهران أحمد عوض6   ـــ ط/ سماء كمال عبد الجواد زيدان5
 ـــ ط/ محمود شحاته عبد الحميد حمد2   ـــ ط/ أمل مصطفي مصطفي مصبوبة7
 ـــ ط/ منال عبد الحليم العمري عيسوي01    ـــ ط/ رشا رفعت خميس شبانة2

 ـــ ط/إيمان ماهر طه مصطفي09   ـــ ط/ حنان صابر رمضان بدير00
 نهاد محمد فريد عبد الغنيـــ ط/ 01   ريهام متولي خالد البوشيـــ ط/ 02
 مروة أحمد عبد المجيد سليمـــ ط/ 06    سارة باسم محمد رفعتـــ ط/ 05
 رشا فؤاد أحمد زهرةـــ ط/ 02   العزيز محمدأميرة صبري عبد ـــ ط/ 07
 مريم فتحي سعدان دلدومـــ ط/ 91   فاتن يحيي إسماعيل عمارـــ ط/ 02
 إيمان حمدي محمد عيدـــ ط/ 99    أميرة محمد غريب نصرـــ ط/ 90
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 منال السيد عبد المقصود شتاتـــ ط/ 92
 جيد جداطالب حاصلون علي تقدير  :ثانيا
 هند جابر جاد علي شكريـــ ط/ 9   بد العزيز عبد اللطيف السيسيمحمد ع ـــ ط/0
 مي متولي زاهر متوليـــ ط/ 1    ريهام حلمي حسن إبراهيمـــ ط/ 2
 زينب مليجي مصطفي الدرانيـــ ط/ 6   إيهاب السيد مصطفي عبد القادرـــ ط/ 5
 س الدينـــ ط/ رنا السيد حامد شم2   أكرم محمد عبد العزيز مصطفيـــ ط/ 7
 ـــ ط/ مصطفي محمود فوزي محمد01  ـــ ط/ مني محمد سعيد عبد المجيد زناتي2

 ـــ ط/ هبه عبد المرضي بيومي أبو ريشه09    ـــ ط/ يسرا أحمد حافظ أيوب00
 مجدي صليب مرزوق زخاريـــ ط/ 01    ـــ ط/ عماد حمدي سند محمد 02
 أحمد السيد حامد عبد ربه ط/ ـــ06   الشيماء إبراهيم مصطفي حماد ـــ ط/05
 أميرة ماجد محمد عبد العزيز الحاج ـــ ط/02   لمياء محمود محمد سمري ـــ ط/07
 مروة إبراهيم السيد محمد قنديل ـــ ط/91  أسامه محمود عبد العزيز المحراث ـــ ط/02
 أميرة زيدان علي عبد التواب ـــ ط/99   هشام حجازي محمد حجازي ـــ ط/90
 نوران فتحي السعدني ـــ ط/91   محمد حسين بسيوني يونس ـ ط/ــ92
 أماني أحمد محمود عياد ـــ ط/96   غدير يحيي محمد المكاوي ـــ ط/95
 محمود عبد الرحمن محمد سمك ـــ ط/97
 جيد //طالب حاصلون علي تقدير  :ثالثا
 ايدبدير هارون عبد هللا ف ـــ ط/9    دعاء إبراهيم لملوم عمر ـــ ط/0
 هبه جمال فتحي سليم ـــ ط/1    أروة أحمد محمد شاهين ـــ ط/2
 

 
 
لى هنـا انتهـى المجلـس مـن نظـر الموضـوعات المعروضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـطعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/     وا 

 . رويس المجلس رفت الجلسةعميد الكلية و محمود عبد العزيز متولي قورة 
 

  
  الكليةعميد                                   ين المجلسأم                   

 
 محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/     عصام عبد الونيس بحيريأ.د/ 


