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 والنصف مـن    العاشرة وذلك في تمام الساعة      ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي   " السادسةجلسته  "عقد مجلس الكلية    

 عميد الكلية ورئـيس المجلـس   أحمد أحمـد جمال الدين   / د. برئاسة أ  ١٤/٢/٢٠١٧ الموافق   الثالثاءصباح يوم   

  :حضور كل من ب

  الطـــــالبوكيل الكلية لشئون التعليم و        نانسي يوسف أسعد/ د.ـ أ

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        محمود عبد العزيز قورة/ د.ـ أ

  رئيس قسم طب األطفــــــــــال      فادي محمد حسين الجندي / د.ـ أ

    رئيس قسم الكيمياء الحيويـــــــــة        نجالء محمد غنايم /د.ـ أ

   أمراض النساء والتولـــــيدرئيس قسم        أيمن عبد القادر شبانه / د.ـ أ

   رئيس قسم أمراض الباطنة العامــــــة        أحمد ربيع العربجي / د.ـ أ

  رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويــة             هالة السيد محفوظ /د.أـ 

   قسم الصحة العامة وطب المجتمـــعرئيس      أميمه أبو الفتح محمد محروس/ د.ـ أ

    رئيس قسم جراحة العظــــــــــام         زكيالسيد مرسي/ د.ـ أ

  رئيس قسم التشريـــح واألجنــــــة    فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتى/ د.ـ أ

  ــــةرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي      لمياء جمال الدين الحمراوي / د.ـ أ

  ــة رئيس قسم الجراحة العامــــــــ      أشرف عبد الهادي عبد العزيز / د.ـ أ

   رئيس قسم الهستولوجـــــــــــيا        مها السيد محمد / د.ـ أ

  رئيس قسم طب وجراحة العيـــــــن      هدى محمد كامل السبكي/ د.ـ أ

   اإلكلينيكيــــةرئيس قسم الباثولوجيا         روحية حسن العدل/ د.ـ أ

  ة رئيس قسم األشعة التشخيصيــــــــ      محمد صالح الدين الزواوي/ د.ـ أ

  رئيس قسم جراحة المسالك البوليــــــة         سلطان محمد سلطان/ د.ـ أ

   قسم الطفيليــــــــــــات رئيس      وفاء محمد إبراهيم القرش/ د.ـ أ

  رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة      عصام عبد الونيس بحيري/ د.ـ أ

  سليـــة رئيس قسم األمراض الجلدية والتنا        عالء حسن مرعي / د.ـ أ

  رئيس قسم األمراض الصدرية والتـــدرن        رمضان محمد بكر/ د.ـ أ

  رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية         صفاء عبد الظاهر أمين / د.ـ أ
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  رئيس قسم الباثولوجيــــــــــــا          هيام عبد السميع عياد/د.ـ أ

  سيولوجيــــــــــــاالفرئيس قسم       هشام أحمد ضياء عبد الرازق /د.ـ أ

  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل       سمر جابر أحمد سليمان / د.ـ أ

  قائم بعمل رئيس قسم طب األســــــرة        شاهينالمصيلحىهالة محمد / ـ   د

   قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصـدر      عمرو محمد عبد الحفيظ /ـ   د

   قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية         البطش مها محمد على/ ـ   د

   اإلكلينيكيـــةأستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا        سامية حسن قنديل  / د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم الطفيليـــــــــات        نشأت السيد عبد المنعم/د.ـ أ

    ناسليـــةأستاذ متفرغ األمراض الجلدية والت        ماجدة مصطفي حجاج /د.ـ أ

   أستاذ قسم جراحة العظـــــــــــام       هشام محمد زكي الموافي/د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــة        بهنسىعبد اهللا عبد العزيز /د.أـ 

    أستاذ بقسم الكيمياء الحيويــــــــــة      مأثر كامل عبد السالم الشافعي / د.ـ أ

  أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــــروق        محمد أحمد مجاهــد/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـة        والء فريد عبد العزيز / د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية        سامي عبد الهادي حماد/ د.ـ أ

  ـــةأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      وفيق محمود حسن الشيخ/ د.ـ أ

  األشعة التشخيصيـــــــةأستاذ بقسم         محمد عبد العزيز معالي /د.ـ أ

    أستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــا      محمد عبد الفتاح بندارى /د.ـ أ

  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــاء         زكريا فؤاد زكريا سند/د.ـ أ

     ج األورام والنــــــوويأستاذ بقسم عال        محمد أبو الفتوح السيد / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طــــب األطفـــــــال            أحمد أنور عطية خطاب/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــا        أسماء جابر عبده الصعيدي/د.ـ أ

       أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــة        عالء عبد العظيم السيسي / د.ـ أ

    أستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــا       محمود منصورماجدة أحمد/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمـــع         صفاء عبد الفتاح بدر/د.ـ أ 
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   أستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـرة        محمد قمر الشرنوبي / د.ـ أ

  مــعأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجت        محمود السيد أبو سالم / د.ـ أ

  بقسم الهستولوجيــــــاأستاذ متفرغ         سامي الحسيني عطية / د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية        سعيد شلبي منتصر / د.ـ أ

     نقيب أطباء المنوفيـــــــــــة          حسين أحمد ندا / د.ـ أ

    احة العيــنأستاذ مساعد بقسم طب وجر        هشام محمد فؤاد المزار / ـ  د

  مدرس بقسم جراحة المسالك البوليــــة      محمد مرزوق عبد المقصود   / ـ  د

أحمد عامر عبد الوهاب خميس  أستاذ بقسم األمراض الـصدرية والتـدرن رئـيس اإلدارة    / د.ـ أوتم دعوة  * 

  المركزية بالمستشفيات الجامعية

  :واعتذر عن عدم الحضور كل من * 
      قسم جراحة التجميل والحروقرئيس طارق فؤاد عبد الحميد كشك/ د.ـ أسعود على رئيس قسم األمراض المتوطنة عاطف أبو ال/ د.ـ أ

     أستاذ بقسم طب وجراحة العين    مصطفي كمال نصار/د.ـ أ  رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب   عادل محمود حنفي / د.ـ أ

  مخ واألعصابأستاذ بقسم جراحة ال  عصام الدين جابر صالح /د.ـ أ

  :وقد تغيب كل من * 
  رئيس قسم عالج األورام والطب النوويخالد كمال الدين عبد العزيز / د.ـ أ وثالكلية للدراسات العليا والبحوكيل  محمد أحمد سامي قنديل/ د.ـ أ

  قائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة قلدأمل فتح اهللا عبد الرحيم م/ دـ  رئيس قسم التخدير والعناية المركزةأحمد عبد الرؤوف متولي /د.ـ أ

     أستاذ متفرغ بقسم طب األسرة   تغريد محمد فرحات/ د.ـ أ   أحمد بكر محمود بكر أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجيا/د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية  أسامة عبد الوهاب عبد الجواد/د.ـ أ

  أستاذ بقسم التشريح  مصطفي محمود الحبيبي /د.ـ أ أستاذ بقسم األمراض المتوطنة  الء الدين نوح محمد ع/د.أـ 

      والعناية المركزةأستاذ بقسم التخديرخالد موسي محمود أبو العنين  /د.ـ أ أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرنأمل أمين عبد العزيز /د.ـ أ

  سعيد إبراهيم المالح أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة/ د. ـ أأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة  أيمن عبد العزيز أبو العنين /د.ـ أ

  مدرس بقسم طب وجراحة العين      نرمين محمود بدوي/ ـ  دأستاذ مساعد بقسم التخدير    ياسر إبراهيم فتحي / ـ د

  مدير شركات العربي  ممدوح محمود العربي / د.ـ أ يةرئيس األكاديمية الطبية العسكرأحمد حسن فوزي التاودي / ـ اللواء

  )مدير وحدة الجودة بالكلية( الحيوية ءأستاذ مساعد بقسم الكيميا  رانيا محمد عزمي الشاذلي / ـ د

بـسم اهللا الـرحمن     "  عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر       أحمد أحمـد جمال الدين   / د.واستهل الجلسة السيد أ   * 

  ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الته بالسادة الحضور أعضاء ثم رحب سياد" الرحيم 
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٤

رئيس عام الكنتـروالت    غادة الصيفي األستاذ المساعد بقسم الهستولوجيا عن        /د الموافقة على قبول االستقالة   * 

 المجتمع  ة وطب بدر أستاذ بقسم الصحة العام    عبد الفتاح   صفاء  / د.وسيتم تعيين أ  ... ) الطالب والدراسات العليا  (

  .بدال منها 

  الموافقة : القرار 

 (Presentation)عرض سيادته كل ما يتم من إنشاءات وتجديدات داخل مبني الكلية من خالل عرض تقديمي * 

 مدرجات الدور الخامس الجديدة والتجديد الحالي باألدوار الثالـث والرابـع            عن ما تم االنتهاء منه من إنشاءات      

كمـا  .  الواردة من مركز البحوث واالستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنوفية            والخامس طبقا للتقارير  

قام سيادته يعرض ما يجب إجراءه خالل المرحلة المقبلة بناء على التقرير الفتي عن المراجعة اإلنشائية واقتراح                 

بالكامـل ،    بالـدور األرضـي    ةنيطرق العالج والترميم بكلية الطب جامعة المنوفية ومنها ترميم األعمدة الخرسا          

 خرساني لساللم الكلية من     Coreترميم األعمدة الثالثة بمنتصف الدور األرضي وزيادة قطرها الخرساني و عمل            

الدور األرضي حتى الدور الخامس و ترميم أرضيات وأعمدة األدوار األول والثاني بعد االنتهاء من األدوار الثالث                 

  .والرابع والخامس 

  : �א� �א�

  .موافقة مجلس الكلية باإلجماع على البدء في أعمال الترميم الوارد ذكرها 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ِبشأن اإلجراءات والترتيبـات للمـؤتمر الكليـة               / د, أ عرض* 

 ٢٠١٧ مارس ١٨ حتى ١٥ في الفترة من (Fight against cancer)السنوي الرابع والعشرون تحت عنوان 

  :على النحو التالي 

  .ـ يتم وقف المحاضرات والراوندات واالمتحانات لطلبة الكلية خالل فترة عقد المؤتمر  ١

  .ـ عدم عقد أي مجالس أقسام أو ندوات علمية داخل األقسام العلمية  بالكلية ٢

للمؤتمر وفي حالة طلب    ـ حضور المؤتمر إجباري لطلبة الدراسات العليا بدون اإلجبار على دفع رسوم تسجيل              ٣

  . جنية رسوم تسجيل ٣٠٠طالب الدراسات العليا لشهادة الحضور وشنطة المؤتمر والوجبات يتم سداد مبلغ 

جنية لعضو هيئة التدريس الراغب  في حجز غرفة         ) ١٥٠٠(ـ تم االتفاق مع الشركة المنظمة على سداد مبلغ          ٤

  .مزدوجة باإلسكندرية 
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٥

ختيار أوائل الـدفعات الـستة للحـضور  مجانـا            با لية على حضور المؤتمر وذلك    ـ تشجيع وتحفيز طالب الك    ٥

يوم حـضور المـؤتمر للطـالب       باإلسكندرية وكذلك اختيار طالب متميز من كل أسرة داخل الكلية وعمل سحب             

  . طالب للحضور مجانا باإلسكندرية ٦الحاضرين واختيار عدد 

لمن يرغب في الحضور والرجوع في نفس اليـوم فـي يـومي      ـ تسير أتوبيس ذهاب وعودة إلى اإلسكندرية        ٦

    .٢٠١٧ مارس ١٧ حتى ١٦المؤتمر 

�:א� �א�� �

  .الموافقة 

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

�:א�	,�د�2�3:��و�1 �

�٥٥٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 والمنعقـدة يـوم     ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي "  الخامسة جلسةال" المصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية       

  القـرارات مـن رقـم       ةالمتضمنو ٢٩/١/٢٠١٧والممتدة حتى يوم األحد الموافق       ١٥/١/٢٠١٦الموافق األحد

  . ٥٥١/٥/١/٢٠١٦حتى رقم  ٤١٨/٥/١/٢٠١٦

�:�א� ////�א�� �

 علـي الموضـوع رقـم       ويـة رئيس قـسم أمـراض القلـب واألوعيـة الدم         / د.مع اعتراض أ  .... المصادقة  

 وتم عمل تصويت علي قرار مجلس الكلية السابق ووافق ٢٠١٦ ـ بشأن دورة القيد أكتوبر  ٤٨٣/٥/١/٢٠١٧

عزت عدلي يوسف دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية مـن          / على رفع اسم الطبيب   جميع أعضاء المجلس    

  .رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية / د.ا أماعدعمرو على عبد الحميد زوين بدال منه / وإضافة الطبيب

�٥٥٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

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

   :א� ////�א�

  .ويرفع للجامعة : ... المصادقة على 

اري األستاذ بقسم الفسيولوجيا لحضور ورشة العمل عن معرفـة دور           محمد عبد الفتاح بند   / د. سفر أ  الموافقة *

ظمة قسم العلوم الفسيولوجية بمدينة ستيلين بوش بجنوب نالتمرينات الرياضية والسمنة والعالج المحتمل والذي ي
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٦

ة  بدون تحمل الجامعة أي نفقات حيث يوجد لسيادته دعـو          ٢٠١٧ فبراير   ٢ يناير حتى    ٣٠أفريقيا في الفترة من     

  .لحضور 

 شاهين المدرس المساعد بقسم األمراض المتوطنـة        مصيلحى العاطىوالء عبد   / الموافقة على ترشيح الطبيب   * 

 للحصول على درجة الدكتوراه     ٢٠١٧/٢٠١٨بالكلية للمنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة للعام الدراسي          

  . اإلسالمي أو إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه والمقدمة من البنك

إدارة (محمد سليمان رزق المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية لحـضور مـؤتمر             / الموافقة على ترشيح د   * 

 بمعهـد   ٢٠١٧ فبرايـر    ١٨في الفترة مـن     ) جودة المعامل والحديث في البحث في مجال الباثولوجيا الكيميائية        

  .البحوث الطبية جامعة اإلسكندرية على نفقة الجامعة 

�"�����:�
�:	و�و'���7��2ط �

�٥٥٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 ٢٠١٦/٢٠١٧للعـام الجـامعي     " الجلسة الرابعـة  " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة الدراسات العليا         

   .٣/١/٢٠١٦والمنعقدة يوم الثالثاء الموافق 

�:�א� ////�א� �

  إحاطة المجلس علما

�٥٥٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ــس عل ــة المجل ــة   إحاط ــاث العلمي ــة األبح ــة مراجع ــاع لجن ــضر اجتم ــا بمح ــسة " م ــعةالجل                                                                                                                                                                                                     التاس

   .٢٠١٦/ ٢٤/١ والمنعقدة يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " 

�:�א� ////�א� �

  إحاطة المجلس علما

�٥٥٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجـامعي     " الخامسةالجلسة  " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية         

   .٥/٢/٢٠١٧والمنعقدة يوم األحد الموافق 

�:�א� ////�א� �

  ة المجلس علماإحاط

�٥٥٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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٧

للعـام الجـامعي    " الجلـسة الخامـسة   " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة شـئون التعلـيم والطـالب             

   .١٢/٢/٢٠١٧ والمنعقدة يوم األحد الموافق ٢٠١٦/٢٠١٧

�:�א� ////�א� �

  إحاطة المجلس علما

�٥٥٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 والمنعقدة  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي   " الجلسة الخامسة   " ر اجتماع لجنة المكتبات     إحاطة المجلس علما بمحض   

  .١٢/٢/٢٠١٧يوم األحد الموافق 

  :�א� ////�א�

  إحاطة المجلس علما

�
�:"��"��א�	و�و'��2א�	��9 �

�٥٥٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ـ / د.عرض خطاب أ إنشاء وحدة ذات طبع خاص  بشأن الموافقة على رئيس قسم الصحة العامة وطب والمجتمع 

  . ) وحدة البحوث والتحليالت اإلحصائية(تحت مسمي 

�:�א� ////�א� �

الموافقة على إنشاء وحدة اإلحصاء وتحليل البيانات تتبع صندوق الخدمة العامة بالكلية بقسم الصحة العامة وطب 

  ويرفع للجامعة .. المجتمع 

���:	و�و'��2	��س�א����
�وא;��3מ�א���	�
�:��א+�� �

�٥٦٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 ـ بشأن الموافقة على أدراج موضوع أنـشاء بالمستشفيات الجامعية  مدير وحدة ضمان الجودة / عرض خطاب د

  . بمجلس الكليةبحثية استشارات وحدة 

�:�א� ////�א� �

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٦١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

عامة ـ بشأن الموافقة على تشكيل إعادة هيكلـة وتطـوير الوحـدات     رئيس قسم الباطنة ال/ د. عرض خطاب أ

التخصصية للقسم بتكوين خمسة وحدات تخصصية تتقدم باستقبال الحـاالت وحجزهـا عـن طريـق العيـادات                  
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٨

وحـدة أمـراض الـسكر والغـدد الـصماء          : (والطوارئ وموزعة على جدول على مدار األسبوع وهي كاألتي          

   .)وحدة أمراض الدم �////�اض الجهاز الهضمي والكبد ـ أمراض الروماتيزم والمناعةوحدة أمروالميتابوليزم ـ 

�:�א� ////�א� �

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٦٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ـ / د.مذكرة أ  بشأن الموافقة على تعديل تشكيل لجنـة العالقـات الثقافيـة    وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

   .٢٠١٦/٢٠١٧م بالكلية للعا

�:�א� ////�א� �

  :الموافقة على تعديل تشكيل اللجنة على النحو التالي 

  )أجازة مرضية(   األستاذ بقسم طب األطفال  محسن مليجي ديب/ د.أ: برفع اسم كل من 

سـفره فـي مهمـة علميـة        (أحمد محمد زهران األستاذ المساعد بقسم الباطنة العامة         /   ـ د     

  )بالخارج

  األستاذ المساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية    عالء الدين فتح اهللا الحلبي / د : وإضافة كل من

  المدرس بقسم جراحة القلب والصدر بالكلية    محمد جمال الدين حجاج/ ـ د    

�٥٦٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ـ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية / د.مذكرة أ تعديل تشكيل لجنـة شـئون    بشأن الموافقة على  

   .٢٠١٦/٢٠١٧خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام 

�:�א� ////�א� �

  :الموافقة على تعديل تشكيل اللجنة على النحو التالي 

  رئيسا     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  محمود عبد العزيز قورة/د.ـ أ١

            عضوا  ذ متفرغ بقسم الباطنة العامةأستا  فاروق فؤاد محمد متولي/ د.ـ أ٢

  عضوا            رئيس قسم طب األطفال  فادي محمد حسين الجندي/ د.ـ أ٣

  عضوا     رئيس  قسم الصحة العامة وطب المجتمع  أميمة أبو الفتح محروس/ د.ـ أ٤

    عضوا       أستاذ بقسم عالج األورام والنووي  محمد أبو الفتوح السيد / د.ـ أ٥

  عضوا       قائم بعمل رئيس قسم طب األسرة      شاهينالمصيلحىهالة محمد / د  ـ ٦
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٩

   ا عضو        الجراحة العامة أستاذ بقسم  عالء عبد العظيم السيسي/  د. أـ٧

       عضو إداري    مدير إدارة الشئون اإلدارية بالكلية  هشام عباس على عيش  / ـ السيد٨

        عضو إداري  مة مواطنين بالمستشفيات الجامعية باحث خد  ماهر مرقس ميخائيل/ ـ السيد٩

�:	و�و'��2?<ون�א�����מ�وא�ط#=�:�>�	�� �

�٥٦٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  :هالة محمد المصيلحي األستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة ـ بشأن األتي / عرض خطاب د

  : كل من قبول اعتذار ـ ١

  القسممدرس مساعد ب     سمر بلطي / ـ ط

  مدرس مساعد بالقسم  أية مصطفي بركات / ـ ط

  مدرس بالقسم      أمل أحمد سالمة/ ـ د

 نظرا لوجود صـلة قرابـة ألحـد         ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام الجامعي    الفرقة الرابعة والسادسة    عن حضور امتحانات    

  .الطلبة 

حانات الفرقة الخامسة وذلك    تغريد محمد فرحات األستاذ المتفرغ بالقسم مسئولة على امت        / د.ـ على أن تكون أ    ٢

�. القائم بعمل رئيس القسم عن الحضور نظرا لوجود صلة قرابة ألحد الطلبة المصيلحىهالة محمد / العتذار د �

�:�א� ////�א� �

  الموافقـــة

�٥٦٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ـ / د.مذكرة أ ماهر السيد / من الطالب بشأن عدم الموافقة على الطلب المقدم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

محمد محرم والمقيد بالفرقة الثالثة والذي يلتمس فيه قبول تحويله من كلية الطب جامعة دمشق إلى كلية الطـب                   

في الشهادة  % ٧٩نظرا لحصوله على مجموع     . (..جامعة المنوفية كحالة مماثلة لزميلة الذي قبل بطب القاهرة          

  .)  وهذا مخالف بطب المنوفيةبية بطب دمشق بسورياه باللغة العر ـ دراستالثانوية العامة

�:�א� ////�א� �

  عدم الموافقـــة

�٥٦٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

   طالب وطالبة باإلضافة ١٠٠الموافقة على قبول عدد  بشأن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ/ د.مذكرة أ
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١٠

� .٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي ) طالب وافدين ـ شهادات معادلة% (١٠إلى  �

�:�א� ////�א� �

  ويرفع للجامعة ... الموافقة 

�:	و�و'��2?<ون�@�<
�א��د��س:�������د �

�٥٦٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

الباطنـة   المعيدة بقسم هبه جمال سعيد شريف/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة 

م والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير مـن طـب           بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القس      العامة  

  المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٦٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

محمد عبده بدر عتمان المعيد بقسم الجراحـة  / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب 

بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجـستير مـن طـب             العامة بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد       

  المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٦٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

بالل محمد مليجي أبو سعيدة المعيـد بقـسم   / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب 

ية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجـة             عالج األورام والطب النووي بالكل    

  الماجستير من طب المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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١١

إنشاد السيد محمد عبد اللطيف المعيدة بقـسم  / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة 

 األسرة بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب     طب

  المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ة بقـسم  سهير رضا محمد أبو شادي المعيـد / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة 

األنف واألذن والحنجرة بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية نظـرا لحـصولها علـى درجـة         

  الماجستير من طب المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

الحكم أيوب المعيد بقسم الجراحـة  أحمد عبد / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب 

بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكليـة نظـرا لحـصوله علـى درجـة           ) طب الطوارئ (العامة  

  الماجستير من طب المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

نهي أحمد عبد الحميد الجندي المعيدة بقـسم  / يين الطبيبةمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تع 

بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة            )طب الطوارئ (الجراحة العامة   

  الماجستير من طب المنوفية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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١٢

شيماء كمال الدين زوين المـدرس المـساعد   / التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة مذكرة شئون هيئة 

بقسم الباطنة العامة بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طب                 

  .المنوفية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

مروة منير الالهوني المدرس المساعد بقـسم  / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة 

  .التخدير بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طب المنوفية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

نهلة محمد سعيد عبد الهادي المدرس المساعد / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

بقسم طب األطفال بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طـب                  

  .المنوفية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٧/٦/٢/٢٠١٧و�وع��3מ�א�	 �

  شيرين رجب عبده سليمة المدرس المساعد / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

بقسم الطب الشرعي والسموم بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظـرا لحـصولها علـى درجـة                   

  .الدكتوراه من طب المنوفية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة .. الموافقة �

�٥٧٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

أسماء شمس الدين الشبكة المدرس المـساعد  / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة 

بقسم الباثولوجيا بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طـب                 

  .المنوفية 
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١٣

�:��א�א� //// �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  :مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين كل من 

      رجب محمد داود نصر الدين/ ـ د    محمد عبد اهللا عبد السالم رزق/ ـ د

سم والكلية علـى أن يؤجـل       المدرسين بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات الق           

  . تاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة مدرس  ٢٧/٢/٢٠١٧تعيينهم حتى 

  :�א� ////�א�

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

�٥٨٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ألستاذ المساعد بقسم الكيميـاء  غادة عزت حمودة ا/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين د 

  .الحيوية بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة على مستوي األساتذة  �

�٥٨١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

مساعد بقـسم  إيمان عبد الفتاح السيد بدر األستاذ ال/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين د 

  .الكيمياء الحيوية بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة على مستوي األساتذة  �

�٥٨٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  أميرة عبد القادر الهندي األستاذ بقسم / د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة أ

الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية لمدة عام تاسع بدون مرتب للعمـل بالمملكـة العربيـة الـسعودية اعتبـارا مـن           

١/٤/٢٠١٧.   

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٨٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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١٤

اذ المـساعد بقـسم      نهاد نجيب إسالم األسـت    / ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د       مذكرة شئون هيئة التدريس   

   .٥/٣/٢٠١٧الجراحة العامة بالكلية لمدة عام سابع بدون مرتب للعمل بالنمسا اعتبارا من 

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٨٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

سـتاذ  حاتم حامد أبو العـزم الـشوربجي األ  / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د 

بقسم طب األطفال بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية الـسعودية اعتبـارا مـن                  المساعد  

١٠/٥/٢٠١٧.  

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٨٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

المدرس بقـسم جراحـة   عمرو عيد درويش / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د 

   .١١/٣/٢٠١٧العظام بالكلية لمدة عام رابع بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من 

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٨٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

جراحة أيمن رمضان المغاوري المدرس بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د 

   .٢٨/٣/٢٠١٧القلب والصدر بالكلية لمدة عام ثالث بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٨٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ذ المساعد بقسم محمد أشرف على بلبع األستا/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د 

  ١/٤/٢٠١٧الجراحة العامة بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٥٨٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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١٥

  المدرس بقسم الكيمياء صفاء إبراهيم عبد الفتاح طايل / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في منح د

الحيوية بالكلية أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ أخالء طرفها                 

  .بالكلية 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٨٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

عبير أحمد الشريف األستاذ المـساعد  بقـسم   / دمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في تحويل اإلجازة  

التخدير بالكلية من رعاية الطفل إلى إعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بدولة اإلمارات العربية اعتبارا مـن                   

  . التاريخ التالي النتهاء أجازة رعاية الطفل ٢٨/٢/٢٠١٧

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٩٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

داليا محمد مفرح السقا األستاذ بقسم جراحـة التجميـل   / د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في منح أ 

والحروق بالكلية أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامها بها                 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�3��٥٩١/٦/٢/٢٠١٧מ�א�	و�وع �

باسم على حافظ رجب األستاذ المساعد بقسم جراحة القلب / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في منح د

  .والصدر بالكلية أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها 

  :�א� ////�א�

�معةويرفع للجا.. الموافقة  �

�٥٩٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

فريدة حسين الرشيدي األستاذ بقسم طب األطفال بالكلية / د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في منح أ 

  .قيام سيادتها باإلجازة إعارة داخلية لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بجامعة مصر الدولية اعتبارا من تاريخ 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �
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١٦

�٥٩٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  بثينة عبد العزيز قورة األستاذ بقسم الميكروبيولوجيا / د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في منح أ

 التـاريخ  ١٤/٢/٢٠١٧بالكلية أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبـارا مـن       

  .زة مرافقة الزوج التالي النتهاء أجا

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٩٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

أسماء أحمد على محمـد الغريـب المعيـدة بقـسم     / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في نقل الطبيبة 

هندسـة الوراثيـة    الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية إلى قسم المشخصات الجزئية بمعهـد بحـوث ال              

  .والتكنولوجيا الحيوية بجامعة السادات 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�+����:�
  :	و�و'��2א���2�3#א�" �%�
�٥٩٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

إسالم / م التخدير والعناية المركزة ـ بشأن الموافقة على الدراسة الخاصة بالطبيب سرئيس ق/ د. عرض خطاب أ

بالواليات المتحدة األمريكية للحصول على البورد األمريكي على المدرس المساعد بالقسم كمال عبد الرحمن  محمد  

  .نفقته الخاصة 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٩٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 نبدر الـدي  رشدي عمر محمد/ د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر أ / د.مذكرة أ

بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية إلى لندن لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحي المسالك             المتفرغ  أستاذ  

 على نفقته الخاصة حيث يوجـد لـسيادته دعـوه لحـضور             ٢٠١٧ مارس   ٢٨ حتى   ٢٣البولية في الفترة من     

  . المؤتمر

  :�א� ////�א�
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١٧

�ةويرفع للجامع.. الموافقة  �

�٥٩٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  :وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر كل من / د.مذكرة أ

  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية    أشرف محمد مصطفى / د.ـ أ١  

  لكليةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة با     عز الدين صالح إبراهيم/ د   ـ ٢  

فـي  بسويسرا    األوربي للتخدير الذي تنظمه الجمعية األوربية للتخدير       مؤتمر ال  لحضور جنيف بسويسرا إلى       

  . على نفقه الجامعة حيث يوجد لكل منهم بحث مقبول بالمؤتمر ٢٠١٧ يونيو ٥ حتى ٣ الفترة من

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٩٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

محمـود فتحـي عبـد    / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على مد بقاء الطبيب / د.كرة أمذ

وعضو بعثة اإلشراف المشترك من بعثـات الـسنة         بالكلية  الحافظ طاحون المدرس المساعد بقسم جراحة العظام        

ة بأسبانيا لمدة عـام ثـاني        بجامعة برشلون  ٢٠١٢/٢٠١٧ من الخطة الخمسية الخامسة      ٢٠١٤/٢٠١٥الثالث  

  . على نفقة اإلدارة العامة للبعثات ٣١/٣/٢٠١٧بالخارج اعتبارا من 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٩٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ناصر محمد عبـد البـاري   / د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على ترشيح أ / د.مذكرة أ

في ) الطرق التشخيصية المتقدمة في الطب النووي     ( لحضور ورشة العمل عن     بالكلية  اذ بقسم عالج األورام     األست

 بمركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة للدول العربية على نفقته           ٢٠١٧ مارس   ١٦ حتى   ١٢الفترة من   

  .الخاصة

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٠٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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١٨

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إبداء رأي الكلية في عقد اتفاقيات ثنائية مع الجانـب   / د.مذكرة أ

  .الطبية طبقا لكتاب الجامعة الجيبوتي في مجاالت 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة: ..  على البنود التالية وبدون تحمل الجامعة أي نفقات الموافقة �

  ) .هيئة التدريس ـ هيئة معاونة(الزيارات العلمية ـ تبادل ١

  .ـ إجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة ٢

  .ـ تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بين البلدين ٣

  .ـ إعداد برامج لزيارات المستشفيات الجامعية بين البلدين ٤

  .ـ تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدين ٥

  .وريات والبحوث العلمية ـ تبادل المجالت والد٦

  .ـ اإلطالع على أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتين ٧

  .ـ معادلة الشهادات العلمية بين البلدين ومشتركة ٨

�٦٠١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

حـة  أحمد حالوة أستاذ جرا/ د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على حضور أ / د.مذكرة أ

باهر محمد  / بالطبيب  رسالة الدكتوراه الخاصة   لمتابعةالمسالك البولية بجامعة شيفيلد بإنجلترا والمشرف األجنبي        

وعضو بعثـة اإلشـراف المـشترك    بالكلية عبد الرؤوف سالمان المدرس المساعد بقسم جراحة المسالك البولية          

  .اف المشترك بالداخل على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشر

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٠٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

أشرف عبد الهادي زين الدين / د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر أ / د.مذكرة أ

تمر السنوي الدولي لجمعية    أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بالكلية إلى جالسكو بالمملكة المتحدة لحضور المؤ           

  . على نفقة الجامعة حيث يوجد بحث مقبول بالمؤتمر ٢٠١٧ مايو ٥ حتى ٣الجراحين البريطانية في الفترة من 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �
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١٩

�٦٠٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  :ور كل من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على حض/ د.مذكرة أ

  أخصائي مكتبات ثاني    هندي محمد الجاكي/ ـ أ

  أخصائي مكتبات ثالث    محمود إبراهيم االعصر/ ـ أ

  وقيمـة    ٢٠١٧ إبريل   ١٩ حتى   ١٨المؤتمر العلمي الثاني في المكتبات والمعلومات بجامعة بنها في الفترة من            

  .ارة الكلية تكاليف حضور هذا المؤتمر للفرد الواحد فقط ال غير على أن تتحمل إد)  جنية٣٠٠(االشتراك 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

��	�"��:�
  :	و�و'��2א�+�و�Aא���	�
�٦٠٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث للـسادة أعـضاء هيئـة     / د.مذكرة أ

    : الي التدريس وهم على النحو الت

  عدد األبحاث  الدرجة  القسم  االســـــم  م

  ٢  أستاذ مساعد  التشريح واألجنة   نيفين محمد الشريف/ د  ١

  ٨  مدرس  الباثولوجيا اإلكلينيكية  عبير حمدي الشلقائي/ د  ٢

  ٦  مدرس   التشريح واألجنة  نهي محيي السيد عيسي/د  ٣

  ٦  ستاذ مساعدأ  الباثولوجيا اإلكلينيكية  سهام أحمد زكي خضير/ د  ٤

  ١  مدرس  الباثولوجيا اإلكلينيكية  محمد أحمد محمد حلوة/ د  ٥

  ٥  مدرس  الباثولوجيا اإلكلينيكية  سمر محمد كمال الدين فتح اهللا/ د  ٦

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٠٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

حصيل رسوم مراجعة األبحاث العلمية الواردة بمقترح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن ت / د.مذكرة أ

لجنة مراجعة األبحاث العلمية على أن تؤول حصيلة الرسوم إلى صندوق الخدمة العامة بالكلية ويتم صرف بـدل                  

  . حضور الجلسات منها ومقدارها مائتين وخمسون جنيها للجلسة الواحدة 
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٢٠

  :�א� ////�א�

�  جامعةويرفع لل.. حسب الضوابط الموافقة  �

  :	و�و'��2א�د�א���2א�������:������
�٦٠٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على الخطط الدراسة التي وردت من بعـض   / د.مذكرة أ

جـامعي  للعـام ال ) دبلـوم ـ ماجـستير ـ دكتـوراه    ( ٢٠١٦األقسام العلمية للطالب المقيدين بـدورة أكتـوبر   

 ـ الفارماكولوجيـا ـ الباثولوجيـا ـ      االتـشريح ـ الهـستولوجي   ( : علـى النحـو التـالي     ٢٠١٦/٢٠١٧

الميكروبيولوجيا ـ الطفيليات ـ الباطنة العامة ـ جراحة العظام ـ جراحة المـسالك البوليـة ـ عـالج األورام         

وعية الدمويةـ الطب الطبيعي والطب النووي ـ طب األطفال ـ األمراض الجلدية والتناسليةـ أمراض القلب واأل  

والتأهيل ـ الطب الشرعي ـالتخدير والعناية المركزة ـ جراحة التجميل والحروق ـ الباثولوجيا اإلكلينيكيـة ـ       

جراحة العامة ـ  طب اآلسرة ـ األمراض الصدرية والتدرن ـ الصحة العامة وطب المجتمع ـ الفسيولوجيا ـ ال    

   .)ب وجراحة العين  ـ طجراحة األذن واألنف والحنجرة

صـحتها ـ أمـراض النـساء     طب المناطق الحارة و( : هي األقسام العلمية التي لم ترد منها الخطط الدراسة و

األشعة التشخيصية ـ جراحة القلب والصدر ـ جراحة المخ واألعصاب ـ األمراض العصبية والطب    والتوليد ـ  

   .)النفسي 

  :�א� ////�א�

                                  ويرفع للجامعة ... .. سام التي لم ترد منها الخطط الدراسيةمع مخاطبة األقالموافقة 

�٦٠٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ــ بـشأن    جهاد محمد سامي العريني مسجل ماجستير طب وجراحـة العـين     / ةعرض الطلب المقدم من الطبيب    

 طب وجراحة العين علـى      قسمتم موافقة مجلس    د  الموافقة على قبول تشكيل لجنة الفحص والمناقشة حيث أنه ق         

   .٢٥/١٢/٢٠١٦بتاريخ التشكيل 

  :�א� ////�א�

�الموافقة بشرط قبول النشر بالمجلة  �

�٦٠٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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٢١

دبلـوم  ) ٤٨(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على مد فترة الدراسـة لعـدد    / د.مذكرة أ

  .مختلفة وماجستير تخصصات 

  :� ////�א�א

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

  السمعياتدبلوم       إيمان أحمد عبد الغني /ـ ط ١

  دبلوم جراحة المسالك البولية      حسن عرفة حسن /ـ ط ٢

  دبلوم الجراحة العامة    أشرف إبراهيم السيد عطية /ـ ط ٣

  دبلوم الجراحة العامة    حسن عبد اهللارامي محمد /ـ ط ٤

  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية    تهاني فؤاد محمد عبد اهللا/ـ ط ٥

  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية      هناء فتحي عبد الشافي/ـ ط ٦

  طب األطفال دبلوم     رابعة أحمد عبد الموجود/ـ ط ٧

  دبلوم طب األطفال    دعاء السيد محمود داود/ـ ط ٨

  دبلوم طب األطفال    سمر أحمد محمد الجمال/ـ ط ٩

  دبلوم طب األطفال      هايدى رفعت الشراكي/ـ ط ١٠

  ماجستير طب األطفال    نهال كمال أحمد الشناوي/ـ ط ١١

  ماجستير طب وجراحة العيون    محمود عبد الباسط عبده /ـ ط ١٢

  ماجستير طب وجراحة العيون    محمد محمد عبد الرحيم /ـ ط ١٣

  ماجستير طب وجراحة العيون     طارق أبو بكر يس أحمد/ـ ط ١٤

  ماجستير التخدير والعناية المركزة    محمد السيد محمد ابو صوان /ـ ط ١٥

  ماجستير األمراض المتوطنة    بدير هارون عبد اهللا فايد /ـ ط ١٦

  ماجستير أمراض الباطنة العامة    إيمان عشماوي الصاوي ميز /ـ ط ١٧

  ماجستير أمراض الباطنة العامة  ي شاهين ياسر محمد جمعة عل/ـ ط ١٨

  ماجستير أمراض الباطنة العامة    ماريان سمير بولس رميس /ـ ط ١٩

  ماجستير أمراض الباطنة العامة       محمود السيد الشيخ/ـ ط ٢٠

  ماجستير أمراض الباطنة العامة    باسم محمد السيد الخياري/ـ ط ٢١
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٢٢

  راض الباطنة العامةماجستير أم    محمد أبو طالب الرفاعي/ـ ط ٢٢

  ماجستير األشعة التشخيصية    أمجاد فتحي عبد الشافي/ـ ط ٢٣

  الجلدية والتناسليةاألمراض ماجستير     شيماء سمير بيومي شريف/ـ ط ٢٤

  الجلدية والتناسليةاألمراض ماجستير   أميرة محمد عبد اهللا أبو الحسن/ـ ط ٢٥

  عظامماجستير جراحة ال    محمد كمال عبد الهادي/ـ ط ٢٦

  ماجستير جراحة العظام    جهاد سمير إبراهيم بده/ـ ط ٢٧

  ماجستير اإلمراض الصدرية والتدرن      والء القطب عبد اهللا/ـ ط ٢٨

  ماجستير اإلمراض الصدرية والتدرن    صفاء صبحي حسن طه/ـ ط ٢٩

  ماجستير اإلمراض الصدرية والتدرن    إيمان محمد سعيد عبد السالم/ـ ط ٣٠

  ماجستير الجراحة العامة    ي محمد الساجيأيمن حمد/ـ ط ٣١

  ماجستير الجراحة العامة      خالد يسري إبراهيم /ـ ط ٣٢

  ماجستير الجراحة العامة    إسالم أبو المجد عبد الحميد / ـ ط ٣٣

  ماجستير الجراحة العامة    نهي محسن حسين عمر/ ـ ط ٣٤

  دبلوم طب األطفال    منال عزيز عبد العظيم / ـ ط ٣٥

  ماجستير الجراحة العامة    لسيد عبد الحكيم سيف الدينا/ ـ ط ٣٦

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    داليا على عبد الرازق الجمال/ ـ ط ٣٧

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    شيرين ضياء الدين على / ـ ط ٣٨

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    رانيا هاني عبد الفتاح عمارة/ ـ ط ٣٩

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    فاطمة محمد عبد المقصود / ـ ط٤٠

  ماجستير طب األسرة  دينا المغازي عبد العزيز أبو صالح/ ـ ط ٤١

  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها    طاهر عبد الحكيم الدسوقي/ ـ ط ٤٢

  )عامين(    ماجستير التوليد وأمراض النساء    أماني محمد جالل خالف/ ـ ط ٤٣

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد أحمد إبراهيم عثمان/  ط ـ٤٤

  ماجستير السمعيات    رقية صالح سعد عياد/ ـ ط ٤٥

  ماجستير السمعيات    تهاني فؤاد أحمد داود/ ـ ط ٤٦
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٢٣

  ماجستير األنف واألذن والحنجرة    أحمد رضا بسيوني هنداوي/ ـ ط ٤٧

  تير طب وجراحة العينماجس    محمد محمد مدوح العشري/ ـ ط ٤٨

�٦٠٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

درجـة دبلـوم   ) ٩(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على إيقاف القيد لعـدد   / د.مذكرة أ

  .وماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة 

  :�א� ////�א�

�� ويرفع للجامعة٠٠٠:الموافقة على إيقاف القيد لهم على النحو التالي �

          لظروف خاصة١/٤/٢٠١٦  لمدة عام   دبلوم طب األطفال   هاني عبد الفتاح أحمد       / ـ ط١

   لظروف خاصة١/٤/٢٠١٦دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية لمدة عام   إسماعيل محمود إسماعيل / ـ ط٢

   لظروف خاصة١/١٠٤/٢٠١٦إيمان حسين شعبان هالل   دبلوم األمراض العصبية والنفسية لمدة عام / ـ ط٣

   لظروف خاصة١/٤/٢٠١٦سالي محسن حسن الخولي دبلوم الصحة العامة وطب المجتمع لمدة عام / ـ ط٤

   بأثر رجعي١/١٠/٢٠١٢ماجستير التوليد وأمراض النساء لمدة عام   أماني محمد جالل خالف / ـ ط٥

          لظروف خاصة١/١٠/٢٠١٦ لمدة عام   ماجستير طب األسرة  هبة أحمد السيد صالح الدين / ـ ط٦

  لرعاية طفل  ١/١٠/٢٠١٦ لمد عام طب األطفالدبلوم     أمنيه عارف أحمد القناوي  / ـ ط٧

         لظروف خاصة١/٤/٢٠١٦ لمدة عام طب األطفالدبلوم     مها محمد صبري عبد الرحمن / ـ ط٨

       لظروف خاصة١/١٠/٢٠١٦عام  لمدة الباثولوجيا اإلكلينيكيةدبلوم   محمد عبد المحسن عبد اهللا  / ـ ط٩

�٦١٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

درجـة دبلـوم   ) ١٣(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على إلغاء القيد لعـدد   / د.مذكرة أ

  .وماجستير تخصصات مختلفة 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة على إلغاء القيد على النحو التالي  �

  بناءا على طلبها  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية     أميرة سامي عراقي محمد  /ـ ط١

  لتغيير التخصص    أمراض الباطنة العامةدبلوم     إسالم حافظ عبد المعطي  / ـ ط٢

  لتغيير النيابة     العامةماجستير الجراحة    مصطفي عبد الرحمن حفني  / ـ ط٣

  لتجاوز المدة القانونية    الجلدية والتناسليةمراض األ رماجستي    أنوار فتحي جابر إبراهيم/ ـ ط٤
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٢٤

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ  شيماء خيري أبو العزم محمد  /ـ ط٥

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ   فاطمة أحمد رضا مصطفي/ـ ط٦

  لتجاوز المدة القانونية  مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ      إبراهيمأماني عبد الفتاح محمد/ـ ط٧

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ    أسماء محمود إبراهيم عالم     /ـ ط٨

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ    أمينة على شاهين  /ـ ط٩

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ  ناس على سيف السيد إي/ـ ط١٠

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ   أميرة إبراهيم عبد الحكيم/ـ ط١١

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ  وائل محمد على المشد   /ـ ط١٢

  لتجاوز المدة القانونية    مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ  مريم على عبد الوهاب /ـ ط١٣

�٦١١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

درجـة  ) ٢(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف لعـدد   / د.مذكرة أ

  .ماجستير تخصصات مختلفة 

  :�א� ////�א��

  ويرفع للجامعة.. ة على تعديل لجنة اإلشراف لهم على النحو التاليالموافق

  ماجستير طب األطفال      مي أبواليزيد منصور/ ـ ط١

  قسم طب األطفال بكليةب مدرس    وفاء مصطفي محمد/ دبإضافة 

  ماجستير طب األطفال  رحاب قنصوة أبو الفتوح  / ـ ط٢

  م الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة األزهرأستاذ بقس     عصام شوقي عبد الهادي/ د.بإضافة أ

�٦١٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ماجستير ) ٣(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تعديل موضوع رسالة لعدد / د.مذكرة أ

  .ودكتوراه تخصصات مختلفة 

  :�א� ////�א��

�ويرفع للجامعة: ... تالي الموافقة على تعديل موضوع الرسالة على النحو ال �

  تعديال جوهريا    ماجستير طب األطفال  رحاب قنصوة أبو الفتوح / طـ ١

  ....اإلرشادات العالجية وبعض المسببات الجينية لمرضي قصور الغدة الدرقية الخلقي : موضوع الرسالة 
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٢٥

  وذلك بناءا على طلب السادة المشرفين على الرسالة  

  تعديال جوهريا   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  الشيمي أسماء محمد إبراهيم / طـ ٢

  تعثر تواجد الحاالت...  الجذعية الشحمية في التمايز إلى خاليا قلبية   تقييم دور الخاليا: موضوع الرسالة 

  تعديال غير جوهريا  دكتوراه التخدير والعناية المركزة  منال عبد الفتاح عبد الحميد / طـ ٣

السموجماديكس مقابل النيوستيجمين في إنهاء مفعول أدوية ارتخاء العضالت عنـد األطفـال             : موضوع الرسالة   

  بناء على طلب المشرف العام... الخاضعين لجراحات الصدر  

�٦١٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والج / د.مذكرة أ

  .نرمين رزق إبراهيم رجب / درجة الدكتوراه في الفسيولوجيا للطبيبة

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦١٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية / د.مذكرة أ

  .أمل سعيد محمد عبد الرازق / راه في األشعة التشخيصية للطبيبةومنح درجة الدكتو

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦١٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  .محمد عادل حسين عمر / مخ واألعصاب للطبيبدرجة الدكتوراه في جراحة ال

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦١٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  .أماني عيد عبد الحليم الدسوقي / طبيبةدرجة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة لل

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �
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٢٦

�٦١٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  .أنيس محمود بازيد / درجة الدكتوراه في جراحة المسالك البولية للطبيب

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦١٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

 جيدجـدا ونـسبة مئويـة       محمد حسين يوسف يوسف بتقـدير عـام       / درجة الماجستير في طب األطفال للطبيب     

  %.٧٩ر٩٤

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦١٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  %.٨٠ر٥٧ بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية والء أحمد محمد عبدله/ درجة الماجستير في طب األطفال للطبيبة

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية / د.مذكرة أ

ونسبة مئوية  // د عبد المحسن شعير بتقدير عام جيد      سارة محم / ومنح درجة الماجستير في طب األطفال للطبيبة      

  %.٧٠ر٢٢

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

أحمد محمد صابر أحمد الحنفي بتقدير عام جيدجـدا ونـسبة مئويـة             / طبيبدرجة الماجستير في طب األطفال لل     

  %.٨١ر٢٢
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٢٧

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  %.٧٥ر٥تامر وحيد محمد الزيات بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / في طب األطفال للطبيبدرجة الماجستير 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

نورا سعد السيد المنشاوي بتقـدير عـام جيدجـدا ونـسبة مئويـة              / الماجستير في طب األطفال للطبيبة    درجة  

  %.٧٨ر١٧

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  عية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجما/ د.مذكرة أ

خالد عبد اهللا محمد شعبان بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية          / ومنح درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب      

  %.٧٥ر٨٦

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التق / د.مذكرة أ

محمود محمد حسني أحمد خليل بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئويـة           / درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب     

  %.٧٧ر١١

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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٢٨

فقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموا / د.مذكرة أ

ياسر زكريا محمد خاطر بتقـدير عـام جيدجـدا ونـسبة مئويـة              / درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب     

  %.٧٥ر٠٨

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو/ د.مذكرة أ

  %.٧٧ر٥٨أحمد سراج عياد بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  ا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية وكيل الكلية للدراسات العلي/ د.مذكرة أ

ونـسبة مئويـة    // محمد عمر فتحي عمار بتقدير عام جيـد       / ومنح درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب      

  %.٦٧ر٢٨

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٢٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

دراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  وكيل الكلية لل/ د.مذكرة أ

 ونـسبة مئويـة     // بتقـدير عـام جيـد      مصطفي حسن أبو الليـل    / درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب     

  %.٧٣ر٣٣

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

يل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  وك/ د.مذكرة أ

أحمد حلمي حسن البتانوني بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئويـة          / درجة الماجستير في طب وجراحة العين للطبيب      

  %.٧٨ر٧٧
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�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

رياض عبد المهدي أبو يوسف بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / درجة الماجستير في طب وجراحة العين للطبيب 

  %.٧٩ر١١

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

��٦٣٢/٦/٢/٢٠١٧	و�وع��3מ�א �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ريهام عبد الحميد عبد الحميد عبدالكريم بتقـدير        / درجة الماجستير في األمراض العصبية والطب النفسي للطبيبة       

  %.٧٥ر٠٦عام جيدجدا ونسبة مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

اهيم عـدس بتقـدير     محمود خالد عبد الحميد إبر    / درجة الماجستير في األمراض العصبية والطب النفسي للطبيب       

  %.٧٦ر١٣ عام جيدجدا ونسبة مئوية

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

أسماء حمدي عبد الجواد أبو عوف بتقدير عـام         /  النفسي للطبيبة  درجة الماجستير في األمراض العصبية والطب     

  %.٧١ر٣٨ونسبة مئوية // جيد

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �
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٣٠

�٦٣٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونـسبة  // إيمان فوزي مصطفي الشنواني بتقدير عام جيد      / جة الماجستير في التوليد وأمراض النساء للطبيبة      در

  %.٦٩ر٦١مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

   الفردية والجماعية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير/ د.مذكرة أ

أسماء محمد خضر بيومي بتقدير عام جيدجدا ونسبة / ومنح درجة الماجستير في التوليد وأمراض النساء للطبيبة      

  %.٧٨ر٩٢مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

فقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموا / د.مذكرة أ

عبد اهللا السعيد عبد الوهاب بركات بتقـدير عـام          / درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب       

  %.٦٨ر٧٣ونسبة مئوية // جيد

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  وكيل الكل/ د.مذكرة أ

// محمد أحمد إبراهيم عثمان بتقـدير عـام جيـد         / درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب       

  %.٧٠ر١٤ونسبة مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونـسبة  // أحمد نادر طه حسين بتقدير عام جيـد       / درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب       

  %.٧٤ر٧٧مئوية 

�:�א� ////�א� �

� للجامعةويرفع.. الموافقة  �

�٦٤٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية / د.مذكرة أ

ونـسبة  //  بتقدير عـام جيـد     دينا رجب عفيفي  / ومنح درجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية للطبيبة       

  %.٧٠ر٥٩مئوية 

�:��א� ////�א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ة ونسبة مئوي// حسام مصطفي السيد الكاشوري بتقدير عام جيد    / درجة الماجستير في طب وجراحة العين للطبيب      

  %.٧١ر١٤

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونـسبة مئويـة    // جيـد  بتقدير عـام     آثار فكري عبد المجيد الشين    / ة للطبيب طب الطوارئ درجة الماجستير في    

  %.٧١ر٩٧

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

محمد على السيد عبد المنعم بتقـدير عـام         أميرة  / درجة الماجستير في طب الصناعات والصحة المهنية للطبيبة       

  %.٨٤ر٤٥جيدجدا ونسبة مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية / د.مذكرة أ

منى عيد عبد العظيم قمح بتقدير عام جيدجـدا         / مراض الجلدية والتناسلية للطبيبة   ومنح درجة الماجستير في األ    

  %.٧٩ر١١ونسبة مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماع / د.مذكرة أ

أحمد هاشم محمد إسماعيل بتقدير عـام ممتـاز ونـسبة           / درجة الماجستير في التخدير والعناية المركزة للطبيب      

  %.٨٦ر١٧مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 التقارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد / د.مذكرة أ

محمد إبراهيم عبد السالم بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / درجة الماجستير في التخدير والعناية المركزة للطبيب

  %.٧٨ر٢٣

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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 ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ د.مذكرة أ

ونـسبة مئويـة    // سمية محمود محمد البدوي بتقدير عام جيد      / درجة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيبة     

  %.٧٢ر٩٢

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

سات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  وكيل الكلية للدرا/ د.مذكرة أ

ونـسبة  // ماجد مبارك عبد المحسن الوراقي بتقدير عام جيـد        / درجة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيب     

  %.٧٤ر٦١مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.ة أمذكر

  %.٧١ر٠٢ونسبة مئوية // هالة زكريا محمد بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيبة

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونـسبة مئويـة    // بالل أحمد مصطفي سليمان بتقدير عام جيد      / درجة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيب     

  %.٧٢ر٥٣

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

��٦٥١/٦/٢/٢٠١٧	و�وع��3מ�א �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونـسبة  // شيماء محمود أبو اليزيد اللين بتقدير عام جيـد        / درجة الماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية للطبيبة     

  %.٧٠ر٨٣مئوية 
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٣٤

�:��א� ////�א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٢/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية / د.مذكرة أ

 رشدي رشاد محمد أبو دبش بتقدير عام جيد       / ومنح درجة الماجستير في جراحة األذن واألنف والحنجرة للطبيب        

  %.٧٦ر٥٦ا ونسبة مئوية جد

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونسبة مئويـة  // مد رشاد بتقدير عام جيدمنه اهللا خيرى مح/ درجة الماجستير في أمراض الباطنة العامة للطبيبة     

  %.٧٤ر٧

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

الجراحـة  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في  / د.مذكرة أ

من الالئحة الداخليـة للدراسـات العليـا        ) ٨(قا لنص المادة     وذلك طب  مدحت خفاجة عبد الرحمن   / العامة للطبيب 

  .بالكلية 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

طـب  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليـا فـي    / د.مذكرة أ

من الالئحة الداخلية للدراسـات العليـا       ) ٨( وذلك طبقا لنص المادة      أحمد الخولي إيمان رمضان   / األطفال للطبيبة 

  .بالكلية 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �
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٣٥

�٦٥٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  أمراض وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في / د.مذكرة أ

من الالئحة الداخلية للدراسات العليـا      ) ٨( وذلك طبقا لنص المادة      دعاء أمين محمد الديب   / ة العامة للطبيبة  الباطن

  .بالكلية 

  :�א� ////�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

 الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير / د.مذكرة أ

// عالء محمد ياسر محمود بتقدير عـام جيدجـدا        / درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب       

  %.٧٦ر٤٧ونسبة مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٨/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

ن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأ / د.مذكرة أ

سها حامد عبد المجيد عبد الخالق بتقدير عـام         / ة للطبيب الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية   درجة الماجستير في    

  %.٧٥ر١١ونسبة مئوية  جدا جيد

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٩/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  %.٧٥ر١١جدا ونسبة مئوية جيدسارة محمد السيد زايد بتقدير عام / درجة الماجستير في طب األطفال للطبيبة

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٦٠/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية / د.مذكرة أ

  %.٧٨ر٥جدا ونسبة مئوية جيدأمير إبراهيم الشين بتقدير عام / ومنح درجة الماجستير في طب األطفال للطبيب



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

���٢٠١٧−�٢−�١٤א�	وא%ق�א�"#"�!א�	�� د���وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	�����א����
�א���د�
�	��س�א����
	����א��	�ع �
 

��	�ن�א�	��س�� �� �� ������������� �� �� �א����
'	�د������������������������������������������������� �

�',�מ�'+د�א�و��س�+���*��������������������������������������������������������������/�د.�   ��	د���	/د�'�.��	�ل�א�د�ن/�د.���������������

 

٣٦

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٦١/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

  %.٧٠ر٢٨ونسبة مئوية // محمد أحمد المناخلي بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

��٦٦٢/٦/٢/٢٠١٧وع��3מ�א�	و �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

ونسبة // أسامة محمد عبد الجواد بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في األمراض العصبية والطب النفسي للطبيب       

  %.٦٧ر٢٨مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. موافقة ال �

�٦٦٣/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح  / د.مذكرة أ

أمل رمضان عبد الرحمن بيومي بتقدير عام جيدجـدا ونـسبة           / درجة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيبة     

  %.٧٧ر١٤مئوية 

�:�א� ////�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٦٤/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقـشة لعـدد    / د.مذكرة أ

  .رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة ) ١٤(

�א� ////�א� �

  .ويرفع للجامعة .. على النحو التالي وذلك بعد قبول النشر بالمجلة الموافقة على تشكيل اللجنة لهم 

  القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض     أحمد محمد غريب حسين/ ـ ط١

  :اللجنة 
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٣٧

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      والء فريد عبد العزيز/ د.ـ أ

  ي أمراض القلب واألوعية الدموية بمعهد القلب القومـياستشار      عزة على حسن قتة/ د.ـ أ

  أستاذمساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بطب المنوفية      محمود كامل أحمد/ ـ   د

  ماجستير التخدير والعناية المركزة      أحمد مصطفي متولي/ ـ ط٢

  :اللجنة 

  ة والمركزة بكلية طب المنوفيةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناي        أيمن أحمد راضي/ ـ د

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية طب المنوفية      عز الدين صالح إبراهيم/ ـ د

  أستاذ مساعد التخدير والعناية والمركزة بكلية طب قناة السويس        يــعمرو حلم/ ـ د

  المركزةماجستير التخدير والعناية     عمار عبد الشافي حسن قنصوة/ ـ ط٣

  :اللجنة 

   التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيةمأستاذ بقس        غادة على حسن/ د.ـ أ

   التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيةمأستاذ بقس      خالد موسي أبو العنين/ د.ـ أ

  زة بكلية طب عين شمــسأستاذ بقسم التخدير والعناية والمرك      خالد محمد مغاوري/ د.ـ أ

  ماجستير التخدير والعناية المركزة    إيمان سعيد محمد صابر/ ـ ط٤

  :اللجنة 

  ةـالمنوفيبمعهد الكبد القومي بالتخدير والعناية والمركزة  أستاذ      خالد أحمد ياسين/ د.ـ أ

  عين شمسمعة التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جا أستاذ      نبيلة محمد عبد العزيز/ د.ـ أ

  المنوفيةبقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية طب مساعد أستاذ     أيمن على عبد المقصود ريان/ د  ـ 

  ماجستير طب المناطق الحارة    بدير هارون عبد اهللا فايد/ ـ ط٥

  :اللجنة 

  ـةأستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيـ      محمد عالء الدين نوح/ د.ـ أ

  أستاذمساعد بقسم األمراض المتوطنة بكليةالطب جامعة المنوفية      أيمن محمد اللحلح/ ـ   د

  أستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيــق      نهلة السيد امام الجمال/ د.ـ أ

  ماجستير الجراحة العامة    وليد محمد الديساوي إسماعيل/ ـ ط٦

  :اللجنة 
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٣٨

  أستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة      ود سلطانحاتم محم/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    محرم عبد السميع محمد/ ـ   د

  بنهــــاأستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة         نبيل محمد شديد/ د.ـ أ

  ماجستير الجراحة العامة     سيف الدينالسيد عبد الحكيم/ ـ ط٧

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة      حاتم محمود سلطان/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      محمد صبري عمار/ ـ   د

  امــة بكلية الطب جامعة الزقازيــقأستاذ بقسم الجراحة الع      على حلمي الشيوي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      طارق محي راجح/ ـ   د

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  دكتوراه التخدير والعناية المركزة      هناء سعيد عبد الحافظ/ ـ ط٨

  :اللجنة 

   التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيةمبقسأستاذ       أشرف محمد مصطفي/ د.ـ أ

 التخدير والعنايـة والمركـزة بمعهدالكبـد القـومي          مأستاذ بقس       خالد أحمد ياسين/ د.ـ أ

  المنوفية

  أستاذ بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية طب عين شمــس      جمال محمد فؤاد/ د.ـ أ

  ستير أمراض القلب واألوعية الدمويةماج      أشرف فؤاد عبد اهللا/ ـ ط٩

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      محمود علي سليمان/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب طنطــا      محمد أحمد عبد العال/ د.ـ أ

  أمراض القلب واألوعية الدموية بطب المنوفية بقسم دأستاذ مساع      وليد عبده إبراهيم/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين    أحمد عيسى علي الجنايني/ ـ ط١٠

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      صابر حامد السيد/ د.ـ أ

   جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب    سرحانعبد الرحمن السباعي / د.ـ أ
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٣٩

   بقسم طب وجراحة العين بكلية طب المنصــورةدأستاذ مساع      وليد علي أبو سمرة/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين    محمد محمد عبد الرحيم/ ـ ط١١

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      صابر حامد السيد/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة طنطـــا      يع البرادمحمد حسني/ د.ـ أ

  بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفية مساعد أستاذ      أمين فيصل اللقوة/ ـ   د

  ماجستير التوليد وأمراض النساء    أماني محمد جالل خالف/ ـ ط١٢

  :اللجنة 

  ليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم التو      محمد سالمة جاد/ د.ـ أ

  بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب المنوفيــة مساعد أستاذ      عالء مسعود عبد الجيد/ ـ   د

  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة بنهـــا      محمد عبد السالم محمد/ د.ـ أ

  م التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقس      محمد عادل السيد/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير األشعة التشخيصية    رشا محمود رشاد النمرسي/ ـ ط١٣

  :اللجنة 

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

  ورئيس قسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة طنطـا أستاذ       محمد رفعتمدحت/ د.ـ أ

  مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفية أستاذ      أشرف أنس زيتون/ ـ   د

  ماجستير األشعة التشخيصية    داليا عبد الرءوف محمد علي/ ـ ط١٤

  :اللجنة 

  ورئيس قسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفية اذأست    محمد صالح الدين الزواوي/ د.ـ أ

  مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفية أستاذ      محمد شوقي عبد اهللا/ ـ   د

  مساعد بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة طنطـا أستاذ      رانيا عصام الدين محمد/ ـ   د

�٦٦٥/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �
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٤٠

) ٤٦(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تسجيل موضوع الرسـالة لعـدد    / د.مذكرة أ

  .طالب وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة 

�א� ////�א� �

  .ويرفع للجامعة .. الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 

  أمراض الباطنة العامةدكتوراه       صالح محمود أحمدكريم  /ـ ط١

  :موضوع الرسالة 

  محتوي هيموجلوبين الخاليا الشبكية وتركيز مستقبالت الترانسفيرين المذاب كدالئل على مخزون الحديد في 

  .المرضي المصريين الذين يعانون من مرض الكلي المزمن 

  :المشرفون 

   متفرغ بقسم الباطنة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ      حسن عبد الهادي أحمد/د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      ياسين صالح ياسين/ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      أحمد راغب توفيق/ـ   د

  رس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـةمد      أميرة محمد فؤاد شحاته/د.ـ أ

  القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض     محمد محمد فخري النجار  /ـ ط٢

  :موضوع الرسالة 

العالقة بين الدهون المحيطة بالقلب المقاسة باألشعة المقطعية متعددة الطبقات وبين اإلصابة بـأمراض شـرايين         

  ألشعة المقطعية والقسطرة التشخيصية القلب بواسطة ا

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      والء فريد عبد العزيز/ د.ـ أ

  مدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      نيفين إبراهيم سامي/ ـ   د

  ه أمراض القلب واألوعية الدمويةدكتورا    شريف محمد الدسوقي زغلول  /ـ ط٣

  :موضوع الرسالة 

مقارنة بين األشعة المقطعية على شرايين القلب والقسطرة التشخيصية على شرايين القلب لتحديد دقة وحساسية               

  األشعة المقطعية 

  :المشرفون 
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٤١

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      أشرف محمد رضا/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعيةالدموية بطب المنوفية      غادة محمود سلطان/    دـ

  دكتوراه طب وجراحة العين      حسن محمد سعيد حسن  /ـ ط٤

  :موضوع الرسالة 

االستجماتزم الناتج عقب عمليات إزالة المياه البيضاء بمساعدة تقنية الفيمتوليزر مقارنة باستخدام الموجات فوق              

  صوتية التقليدية ال

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة    عبد الرحمن السباعي سرحان/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـة      خالد الغنيمي سيد أحمد/ ـ   د

  كلية الطب جامعة المنوفيــةمدرس بقسم طب وجراحة العين ب      سامح محمد الجوهري/ ـ   د

  دكتوراه طب وجراحة العين      نهى خيري جابر طعيمة  /ـ ط٥

  :موضوع الرسالة 

  القيمة التشخيصية لرسام الشبكية الكهربي في حاالت رأرأة العين في األطفال

  :المشرفون 

  ــةأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين بكلية طب المنوفيـ    هدي محمد كامل السبكي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـة      هشام فؤاد المزار/ ـ   د

  مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أسماء محمد إبراهيم/ ـ   د

  جراحة التجميل والحروقدكتوراه     حسام حسن عبد الرحيم فوزي  /ـ ط٦

  :موضوع الرسالة 

  وجيا الطباعة ثالثية األبعاد في العالج الجراحي لتشوهات عظام الوجه والجمجمة إدخال تكنول

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعةالمنوفية      فؤاد محمد غريب/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية      داليا مفرح السقا/ ـ   د

  مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بكليةالطب جامعةالمنوفية      أحمد ثروت نصار/ ـ   د

  دكتوراه األمراض الصدرية والتدرن    بيشوي برزي تاوضروس لوس  /ـ ط٧
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٤٢

  :موضوع الرسالة 

  خيص أمراض نسيج الرئة الخاللية دور عينة الرئة بواسطة منظار تجويف الصدر الطبي في تش

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة      م السيد عبد العاطيهشا/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة      أحمد عامر خميس/ د.ـ أ

  مساعد وقائم بعمل رئيس قسم جراحةالقلب والصدر بالكلية  أستاذ      عمرو محمد عالمة / ـ   د

  بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفية مساعد أستاذ      الحفناويمها يوسف / ـ   د

  مدرس بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة    سامي سيد أحمد الدحدوح/ ـ   د

  دكتوراه الباثولوجيا     فاطمة سمير على القلشي  /ـ ط٨

  :موضوع الرسالة 

  ألورام الظهارية لسطح المبيض  واى كادهرين في اSix 1 ، Eya 2إظهار 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      هيام عبد السميع عياد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      هالة سعيد الربعي/ ـ   د

  سم عالج األورام والطب النووي بطب المنوفيةأستاذ مساعد بق    إيمان عبد الرازق توفيق/ ـ   د

  مدرس بقسم الباثولوجيـــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      مروة محمد داود/ ـ   د

  دكتوراه جراحة العظام     سليمان حسن سليمان زللو  /ـ ط٩

  :موضوع الرسالة 

  ن بالعظام من نفس المريضعالج التلف المحدود لغضروف مفصل الركبة بواسطة نظام نقل الغضروف المقتر

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة      أحمد البدوي شاهين/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـة      محمد الصاوي حبيب/ ـ   د

  الطب جامعة المنوفيــــةمدرس بقسم جراحة العظام بكلية       أحمد إبراهيم زايد/ ـ   د

  مدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيــــة      أسامة جمال أحمد/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال    هناء عزت إبراهيم عشيبة/ ـ ط١٠
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٤٣

  :موضوع الرسالة 

  مستوي إريثروفيرون في األطفال مرضي انيما نقص الحديد

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــة      فادي محمد الجندي/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة      محمود أحمد الحاوي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال    محمد مصباح محمد صادق/ ـ ط١١

  :موضوع الرسالة 

  كاذب في األطفالالعالج الغذائي لألنواع المختلفة من أمراض السكري والسكري ال

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــة      على محمد الشافعي/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة      وائل عباس بحبح/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال    راجية عبد الروؤف محمد/ ـ ط١٢

  :موضوع الرسالة 

   نظام التقييم المختلفة في توقع معدالت االعتالل والوفيات في وحدة العناية المركزة لألطفال صالحية

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــة      فادي محمد الجندي/ د.ـ أ

  ـــــةمدرس بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفي    علياء عهدي عبد العزيز/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال    الزهراء عبد الرحمن هيكل/ ـ ط١٣

  :موضوع الرسالة 

  حالة الزنك في التشنجات الحرارية في األطفال

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــة        غادة محمد المشد/ ـ د

  كلية الطب جامعة المنوفيـــــةمدرس بقسم طب األطفال ب      زين عبد اللطيف عمر/ ـ د

  ماجستير طب األطفال    محمد حلمي أحمد شاهين/ ـ ط١٤

  :موضوع الرسالة 
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٤٤

  تحديث بروتوكوالت التشخيص والعالج في المواقف المختلفة بوحدة األطفال حديثي الوالدة 

  :المشرفون 

  المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة         غادة محمد المشد/ ـ د

  زميل بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة      حنان مصطفي السيد/ ـ د

  ماجستير طب األطفال      نشوي محمد رمضان/ ـ ط١٥

  :موضوع الرسالة 

تقييم مستويات الزنك في الدم في األطفال حديثي الوالدة المصابين بالصفراء الغير مباشرة قبـل وبعـد العـالج                   

  الضوئي 

  :لمشرفون ا

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــة        غادة محمد المشد/ ـ د

  زميل بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة      حنان مصطفي السيد/ ـ د

  ماجستير طب األطفال    خلود أمين السيد أحمد سالم/ ـ ط١٦

  :موضوع الرسالة 

  يقة في األطفال المصابين بالشلل الدماغيمستويات المغذيات الدق

  :المشرفون 

  ةــــأستاذ بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــ      أحمد أنور خطاب/ د.أـ 

   بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـــــةمدرس    سامح عبد اهللا عبد النبي/ د  ـ 

  ب واألوعية الدمويةماجستير أمراض القل      محمد أحمد الجندي/ ـ ط١٧

  :موضوع الرسالة 

قيمة نسبة الصفائح الدموية إلى الخاليا الليمفاوية في التنبؤ بانحسار التصوير الوعائي بعد القسطرة التداخليـة                

  " اس ـ تي"األولية في مريض الجلطة القلبية من نوع ارتفاع جزء 

  :المشرفون 

  ض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيةأستاذ بقسم أمرا      والء فريد عبد العزيز/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعيةالدموية بطب المنوفية      أحمد محمد عمارة/ ـ   د

  مدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      نيفين إبراهيم سامي/ ـ   د
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٤٥

  مراض القلب واألوعية الدمويةماجستير أ  محمد محمد سيد أحمد الفرنواني/ ـ ط١٨

  :موضوع الرسالة 

تقييم الوظيفة الميكانيكية للجيب األذيني االيسر في مرضي الذبذبه األذينية والنسق الجيبي األذيني باستخدام تقنية      

  التتبع الرقطي بالموجات فوق الصوتية على القلب 

  :المشرفون 

  ض القلب واألوعيةالدموية بطب المنوفيةأستاذ متفرغ بقسم أمرا      سعيد شلبي منتصر/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعيةالدموية بطب المنوفية      محمود كامل أحمد/ ـ   د

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      بيتر كمال ناشد/ ـ ط١٩

  :موضوع الرسالة 

  ارتفاع ضغط الدم دراسة بالتتبع الرقطيميكانيكية البطين األيسر واالقتران البطيني الشرياني في مرضي 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعيةالدموية بطب المنوفية      محمود كامل أحمد/ ـ   د

  مدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      نيفين إبراهيم سامي/ ـ   د

  راض الجلدية والتناسليةماجستير األم      أيمن الحسين الجزار/ ـ ط٢٠

  :موضوع الرسالة 

  ١االظهار االميونوهيستوكيميائي وتعدد الشكل الجيني لعامل النمو المشابه لإلنسولين ـ

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      ماجدة مصطفي حجاج/ د.ـ أ

  سم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـةأستاذ مساعد بق      عزة جابر عنتر فرج/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية    عزة محمد كامل عبد اهللا/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    دانية ناجي أبو الروس/ ـ ط٢١

  :موضوع الرسالة 

  دراسة مناعية هستوكيميائية: جلد الغير ميالني  في سرطان ال١ وبكلن ٣دور السلسلة الخفيفة 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      عالء حسن مرعي/ د.ـ أ
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٤٦

  أستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة      رحاب منير سمكة/ د.ـ أ

   بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد    طارق محيي السيد راجح/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    إيمان جمال الشربيني طه/ ـ ط٢٢

  :موضوع الرسالة 

   في مرض الصدفية  3 وستات 1اظهار جاك 

  :المشرفون 

  يــةأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوف      مصطفي أحمد همام/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      عزة جابر عنتر فرج/ ـ   د

  أستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة      رحاب منير سمكة/ د.ـ أ

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      سارة فؤاد سلطان/ ـ ط٢٣

  :موضوع الرسالة 

   في مرض الحزاز المسطح3  وستات  1مناعي الهستوكيميائي لجاك االظهار ال

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      ماجدة مصطفي حجاج/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      عزة جابر عنتر فرج/ ـ   د

  أستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة      مكةرحاب منير س/ د.ـ أ

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أماني محمود محمد يوسف/ ـ ط٢٤

  :موضوع الرسالة 

   في مصل الم في مرضي الفشل الكلوي المزمن وعالقته بدرجة الحكة الجلدية ٣١دراسة مستوي األنترلوكين 

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      ماجدة مصطفي حجاج/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة      محمود عبد العزيز قورة/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية      منال عبد العزيز سعفان/ ـ   د

  مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـة      حسام عبد الحميد يس/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      نورا لطفي البطاوي/ ـ ط٢٥
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٤٧

  :موضوع الرسالة 

  دالئل الدم في مرضي النخاله الوردية

  :المشرفون 

   الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـةأستاذ بقسم األمراض      محمد عبد الواحد جابر/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية      السيد صابر أبو النور/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    ريهام حسن حامد الهيتمي/ ـ ط٢٦

  :موضوع الرسالة 

  ضي الكلي دور المادة بي في حكة الجلد التى يعاني منها مر

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      محمد عبد المنعم شعيب/ د.ـ أ

  مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيـة      حسام عبد الحميد يس/ ـ   د

   بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية    بالل عبد المحسن منتصر/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة  محمد السيد محمد عبد الرازق/ ـ ط٢٧

  :موضوع الرسالة 

  دور البالزما الغنية بالصفائح الدموية في إلتنام الجروح المتسعة والمزمنة 

  :المشرفون 

  فيـــةأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنو      محمد أحمد مجاهد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    طارق محيي السيد راجح/ ـ   د

  مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفيـــة      أحمد ثروت نصار/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة      عمر محمد عبد الحليم/ ـ ط٢٨

  :موضوع الرسالة 

  ضغوط في عالج قرح القدم المزمنة لدي مرضي داء البول السكري من النوع الثاني دور األكسجين الم

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      سعيد إبراهيم المالح/ د.ـ أ

  ةمدرس بقسم الجراحة العامـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـ      محمد  عبد المنعم فريد/ ـ   د
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٤٨

  ماجستير الجراحة العامة    نهي محسن حسين عمر/ ـ ط٢٩

  :موضوع الرسالة 

  تقييم فاعلية البالزما الغنية بالصفائح في تحسين نتائج الرقعة الجلدية في القرح الوريدية

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية      شوقي شاكر جاد/ د.ـ أ

  أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية      فؤاد كشكطارق / د.ـ أ

  مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفيـــة      شريف محمد القشطي/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة      كريم ملهم حما / ـ ط٣٠

  :موضوع الرسالة 

  نظار ونهج ستوبا مقارنة ما بين الم: إصالح الفتق االربي الثنائي 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    اشرف عبد الهادي عبد العزيز/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      محمد صبري عمار/ ـ   د

  ة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم الجراح    محرم عبد السميع محمد/ ـ   د

  طب الطوارئماجستير     أشرف فتحي الشحري / ـ ط٣١

  :موضوع الرسالة 

في األطفال ذو العالمات الحيوية المستقرة مع اصابة البطن الغير حادة ، قيمة ارتفاع اإلنزيمات الكبدية كمؤشـر                  

  لحدة إصابات الكبد

  :المشرفون 

  تاذ بقسم الجراحة العامـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأس      مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      تامر فخري عبد العزيز/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين    رنا محمد عاشور جبريل / ـ ط٣٢

  :موضوع الرسالة 

   التذرية الخالية من االنحراف للقرنية مقابلالليزر السطحي عن طريق االسترشاد بصدر الموجه

  :المشرفون 
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٤٩

  مساعد بقسم طب وجراحة العين بكليةالطب جامعة المنوفية أستاذ        أمين فيصل اللقوة/ ـ د

  مدرس بقسم طب وجراحــة العين بكلية الطب جامعة المنوفية        مروة على زكي/ ـ د

   وجراحة العينماجستير طب    شريف عبد المنعم سيد أحمد / ـ ط٣٣

  :موضوع الرسالة 

في سدي القرنية في حاالت القرنية المخروطية المركزية        )  أو حلقتين منفصلتين   ٣٥٥(تقييم زرع حلقات كيرا ال      

  بواسطة الفيمتو ليزر

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العــين بكلية الطب جامعة المنوفية    عبد الخالق إبراهيم السعدني/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب وجراحــة العين بكلية الطب جامعة المنوفية    أسماء محمد أحمد إبراهيم/ ـ   د

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  شيرين ضياء الدين على أبو العال/ ـ ط٣٤

  :موضوع الرسالة 

   في مصل مرضي سرطان القولون والمستقيم المصريين٥٣ و بي ٤تقييم دور بي دي سي دي 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب المنوفيــة        وليد محمد فتحي/  دـ

  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب المنوفيــة      داليا حسني أبو العال/ ـ د

  فيـةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنو      تامر فخري عبد العزيز/ ـ   د

  مدرس بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية طب المنوفيـة      سوزي فوزي جوهر/ ـ   د

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    أيات سامي محمد عبد اهللا/ ـ ط٣٥

  :موضوع الرسالة 

  أهمية قياس التعبير الجيني للجين المثبت لهيموجلوبين ألفا في مرضي البيتاثالسيميا

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب المنوفيــة      سامية حسن قنديل/ د.أـ 

  مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة  المنوفية      إيمان على أحمدي/ ـ   د

  مدرس بقسم الكيمياء الحيويــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      صفاء إبراهيم طايل/ ـ   د

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    نجالء سعيد بيومي مهنا/  طـ٣٦
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٥٠

  :موضوع الرسالة 

  تقييم الموجات فوق الصوتية على الصدر في تشخيص مرض الرئة الخاللي 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة      أسامة فهيم منصور/ د.ـ أ

  مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكليةطب المنوفية أستاذ      امحمد عبد الستار أغ/ ـ   د

  مدرس بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة    أحمد عبد الرحمن األسدودي/ ـ   د

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    هبة مصطفي أحمد نجم/ ـ ط٣٧

  :موضوع الرسالة 

  ضي الدرن الرئوي إيجابي المسحة العوامل المؤثرة على تحول بصاق مر

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة      أمل أمين عبد العزيز/ د.ـ أ

  مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكليةطب المنوفية أستاذ      محمود موسي الحبشي/ ـ   د

  ألمراض الصدرية والتدرن بكليةطب المنوفيةمساعد بقسم ا أستاذ      مها يوسف الحفناوي/ ـ   د

  ماجستير الفسيولوجيا    رنا أنس الوجود توفيق/ ـ ط٣٨

  :موضوع الرسالة 

التغيرات المرتبطة بالعمر والجنس في الديناميكية الدموية للكلي عند الجرذان البيضاء الدور المحتمل للسيتوكين              

  والبروستاجالندين 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الفسيولوجيــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــة    لفتاح بنداريمحمد عبد ا/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيـا بكلية الطب جامعة المنوفيــة      صفاء محمد القطب/ ـ   د

  مدرس بقسم الفسيولوجيـــا بكلية الطب جامعة المنوفيــة      غادة سمير عبد اهللا/ ـ   د

  مدرس بقسم الفسيولوجيـــا بكلية الطب جامعة المنوفيــة      عصام عمر هندية/ ـ   د

  ماجستير الفسيولوجيا    سمر رشاد السيد عبد الفتاح/ ـ ط٣٩

  :موضوع الرسالة 

  تأثير ممارسة الرياضة على بعض قياسات الجهاز الدوري في الجرذان البيضاء المسنة 
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٥١

  :المشرفون 

   الفسيولوجيـا بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ متفرغ بقسم      محمد حنفي أحمد حسن/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيـا بكلية الطب جامعة المنوفيــة    يحي محمد نجيب عبد السالم/ ـ   د

  مدرس بقسم الفسيولوجيـــا بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أمنية أمين عبد المعبود/ ـ   د

  قسم الفسيولوجيـــا بكلية الطب جامعة المنوفيــةمدرس ب      إيمان إبراهيم الجيزاوي/ ـ   د

  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  مروة صالح الدين حسين على/ ـ ط٤٠

  :موضوع الرسالة 

  استخدام أشعة التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني في مرض الزهايمر

  :المشرفون 

  سم األمراض العصبية والنفسية بطب المنوفيـةأستاذ ورئيس ق    لمياء جمال الدين الحمراوي/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية طب المنوفيــة      محمد أحمد عقدة/ د.ـ أ

  مدرس بقسم األمراض العصبية والنفسية بكلية طب المنوفيــة    جيالن محمود محمد على/ ـ   د

  الكبد القومي جامعة المنوفيــةة بمعهد ــمدرس بقسم األشع      محمد محمد حسيني/ ـ   د

  جراحة األذن واألنف والحنجرة ماجستير     إيناس محمد السيد الفخراني/ ـ ط٤١

  :موضوع الرسالة 

  دراسة مقارنة بين تقنية التشريح التقليدي واإلنفاذ الحراري بين القطبين في استئصال اللوزتين 

  :المشرفون 

  سم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بق      ياسر عبد الوهاب خليل/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية طب المنوفية    إبراهيم أحمد عبد الشافي/ ـ   د

  مدرس بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب المنوفيــة      حسام عادل حسين عمر/ د.ـ أ

  تير األشعة التشخيصية ماجس    هبه عبد المنعم البلشي/ ـ ط٤٢

  :موضوع الرسالة 

قيمة الرنين المغناطيسي ذو خاصية االنتشار في تقييم االستجابة للعالج ما بعد التردد الحراري لعـالج سـرطان                  

  الكبد األولي 

  :المشرفون 
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٥٢

   بكلية الطب جامعة المنوفيـــةةأستاذ بقسم األشعة التشخيصي      محمد رمضان الخولي/ د.ـ أ

   بكلية الطب جامعة المنوفيةةمساعد بقسم األشعة التشخيصي أستاذ      حمد شوقي الوراقيم/ ـ   د

   بكلية الطب جامعة المنوفيــةةمدرس بقسم األشعة التشخيصي    شيماء عبد الحميد حسنين/ د.ـ أ

  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها    أحمد يوسف حسن متولي/ ـ ط٤٣

  :موضوع الرسالة 

نسبة األلبيومين بالـدم للتنبـؤ بـدوالي        /  فص الكبد األيمن باستخدام الموجات فوق الصوتية         دراسة دور قياس  

  المرئ في التشمع الكبد 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفيــة      محمد عالء الدين نوح/ د.ـ أ

  نة بكلية الطب جامعة المنوفيــةمدرس بقسم األمراض المتوط      مؤمنة سعيد الحامولي/ ـ   د

  مدرس بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيــة      صفاء أبو القاسم محمد/ ـ   د

  ماجستير طب األسرة    رشا يوسف السيد سالمه/ ـ ط٤٤

  :موضوع الرسالة 

م االبتدائي بمدينة قلـين     االكتشاف المبكر ألمراض الجهاز البولي غير ظاهرة اإلعراض بين أطفال مدارس التعلي           

  محافظة كفر الشيخ 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بطب المنوفية    هالة محمد المصيلحي شاهين/ ـ د

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية        صفا حمدي القلش/ ـ د

  جراحة العظامماجستير     حسام الدين أحمد عبد الفتاح/ ـ ط٤٥

  :موضوع الرسالة 

  نتائج عالج كسور مشطيات وسالميات اليد المائلة و الحلزونية باستخدام المسامير الدقيقة الضاغطة 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـة      أحمد فؤاد شمس الدين/ ـ د

  حة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيــــةمدرس بقسم جرا      ياسر سعد الدين حنوت/ ـ د

  ماجستير أمراض الباطنة العامة    أحمد صابر عبده الغريب/ ـ ط٤٦
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٥٣

  :موضوع الرسالة 

  جودة النوم لدي مرضي االستصفاء الدموي المصريين 

  :المشرفون 

  وفيـةأستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامـة بكلية الطب جامعة المن      حسن عبد الهادي أحمد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      ياسين صالح الشين/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم األمراض العصبية والنفسية بطب المنوفيـة      أكثم إسماعيل االمام/ ـ   د

  منوفيـةمدرس بقسم الباطنة العامـــة بكلية الطب جامعة ال    خالد محمد أمين الزرقاني/ ـ   د

�٦٦٦/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

سـمر حمـود أحمـد    / قبول قيد الطالبةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على  / د.مذكرة أ

العشاري الوافدة اليمنية الجنسية للقيد لدرجة الدكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع وإلحاقها على دورة أكتوبر               

٢٠١٦.   

�א� ////�א� �

  .ويرفع للجامعة ..  موافقةال

�٦٦٧/٦/٢/٢٠١٧א�	و�وع��3מ� �

   .٢٠١٤دور أكتوبر ) دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه (عرض نتيجة الدراسات العليا 

�א� ///�א�� �

  : الموافقة على 

  . ويرفع للجامعة .. ـ اعتماد النتيجة الجزء الثاني على النحو التالي ١

  :دبلوم : أوال 

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   اضرونالح  المتقدمون  التخصص  م

  %٦٩ر٢٣  ١٦  ٣٦  ١٤  ٥٢  ٦٦   األمراض الباطنة العامة  ١

  %صفر  ٤  ـ  ١  ٤  ٥  طبيعي والتأهيلالطب ال  ٢

  %صفر  ٧  ـ  ١  ٧  ٨  األمراض العصبية والطب النفسي  ٣

  %٤٤ر٤٤  ٥  ٤  ٢  ٩  ١١  األمراض الصدرية والتدرن  ٤

  %٥٠  ١١  ١١  ١٦  ٢٣  ٣٨  أمراض القلب واألوعية الدموية  ٥
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٥٤

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   اضرونالح  المتقدمون  التخصص  م

  %٥٤ر٥٠  ١٢  ١٢  ٢  ٢٢  ٢٤  طب المناطق الحارة وصحتها  ٦

  %٦٦ر٦٦  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  طب األسرة   ٧

  %١٠  ٩  ١  ٣  ١٠  ١٣  الباثولوجيا اإلكلينيكية  ٨

  %٣٦ر٠٨  ١٠١  ٥٧  ١٧  ١٥٨  ١٧٥  طب األطفال  ٩

  %١٩ر٥٣  ١٠٠  ٢٥  ١١  ١٣٨  ١٣٩  األمراض الجلدية والتناسلية  ١٠

  %صفر  ٢  ـ  ١  ١  ٢   المركزةالتخدير والعناية  ١١

  %٣٦ر٣٦  ٧  ٤  ١  ١١  ١٢  األشعة التشخيصية  ١٢

  %٣٥ر٩٠  ٢٥  ١٤  ٣  ٣٩  ٤٢  الجراحة العامة   ١٣

  %صفر  ٦  ـ  ١  ٦  ٧  جراحة المسالك البولية  ١٤

  %٢٢ر٨١  ٤٤  ١٣  ١  ٥٧  ٥٨  جراحة العظام  ١٥

  %٢٥  ٩  ٣  ٣  ١٢  ١٥  جراحة األنف واألذن والحنجرة  ١٦

  %٦٦ر٦٦  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  السمعيات  ١٧

  %٢٠ر٣٤  ٤٧  ١٢  ٤  ٥٩  ٦٣  التوليد وأمراض النساء  ١٨

  %٣٥ر٥٠  ١٩  ١٠  ١  ٢٨  ٢٩  طب وجراحة العين  ١٩

  :ماجستير : ثانيا 

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   الحاضرون  المتقدمون  التخصص  م

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ١

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  الكيمياء الحيوية الطبية  ٢

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الطب الشرعي والسموم  ٣

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  ٤

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الطفيليات   ٥

  %٥٧ر٧٨  ١٩  ٢٦  ١١  ٤٥  ٥٦  األمراض الباطنة العامة  ٦

  %٢٠  ٤  ١  ـ  ٥  ٥  الطبي الطبيعي والتأهيل  ٧
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٥٥

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   الحاضرون  المتقدمون  التخصص  م

  %٥٠  ٨  ٨  ١  ١٦  ١٧  األمراض العصبية والطب النفسي  ٨

  %٢٥  ١٢  ٤  ١  ١٦  ١٧  األمراض الصدرية والتدرن  ٩

  %٣٥ر٣٠  ٣٣  ١٨  ١٠  ٥١  ٦١  أمراض القلب واألوعية الدموية  ١٠

  %٦١ر٥٤  ٥  ٨  ٣  ١٣  ١٦  طب المناطق الحارة وصحتها  ١١

  %٥٠  ٢  ٢  ٣  ٤  ٧  طب األسرة  ١٢

  %٣٠ر٩٦  ٢٩  ١٣  ٤  ٤٢  ٤٦  الباثولوجيا اإلكلينيكية  ١٣

  %٢٣ر٥٣  ٦٥  ٢٠  ٤  ٨٥  ٨٩  طب األطفال  ١٤

  %٣١ر٧٨  ٧٣  ٣٤  ١  ١٠٧  ١٠٨  األمراض الجلدية والتناسلية  ١٥

  %٩٠ر٩١  ١  ١٠  ١  ١١  ١٢  التخدير والعناية المركزة  ١٦

  %٤٢ر٨٥  ١٦  ١٢  ٤  ٢٨  ٣٢  األشعة التشخيصية  ١٧

  %٢٥  ٣  ١  ـ  ٤  ٤  عالج األورام والطب النووي  ١٨

  %٣٩ر٢٢  ٣١  ٢٠  ١١  ٥١  ٦٢  الجراحة العامة  ١٩

  %١٨ر١٨  ٩  ٢  ١  ١١  ١٢   البوليةجراحة المسالك  ٢٠

  %٧٥  ١  ٣  ـ  ٤  ٤  طب الحاالت الحرجة  ٢١

  %٤٢ر٨٦  ٤٤  ٣٣  ٤  ٧٧  ٨١  جراحة العظام  ٢٢

  %١٨ر٥٢  ٢٢  ٥  ـ  ٢٧  ٢٧  جراحة األنف واألذن والحنجرة  ٢٣

  %صفر  ـ  ـ  ١  ـ  ١  التخاطب   ٢٤

  %١٤ر٢٩  ٦  ١  ١  ٧  ٨  السمعيات  ٢٥

  %٤٠ر٩١  ٢٦  ١٨  ١  ٤٤  ٤٥  التوليد وأمراض النساء   ٢٦

  %٣٧ر٥٠  ٣٠  ١٨  ٥  ٤٨  ٥٣  طب وجراحة العين  ٢٧

  %١٠٠  ـ  ٥  ـ  ٥  ٥  طب الطوارئ  ٢٨

  %صفر  ١  ـ  ـ  ١  ١  "نظام قديم"األمراض الجلدية    ٢٩

  %صفر  ٢  ـ  ـ  ٢  ٢  "نظام حديث" طب األطفال   ٣٠
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٥٦

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   الحاضرون  المتقدمون  التخصص  م

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  جراحة العظام   ٣١

  :دكتوراه : ثالثا 

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   الحاضرون  المتقدمون  التخصص  م

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الفسيولوجيا  ١

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  التشريح  ٢

  %٦٦ر٦٦  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  الكيمياء الحيوية  ٣

  %٦٦ر٦٦  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  الباثولوجيا  ٤

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ٥

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  ٦

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  وجياالهستول  ٧

  %٨ر٣٣  ١١  ١  ٤  ١٢  ١٦  األمراض الباطنة العامة   ٨

  %٦٦ر٦٦  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  األمراض العصبية  ٩

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الطب النفسي  ١٠

  %٢٠  ٤  ١  ـ  ٥  ٥  األمراض الصدرية والتدرن  ١١

  %١٦ر٢٢  ٣١  ٦  ١٤  ٣٧  ٥١  أمراض القلب واألوعية الدموية  ١٢

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  اطب المناطق الحارة وصحته  ١٣

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  طب األسرة   ١٤

  %١٠٠  ـ  ٣  ـ  ٣  ٣  الباثولوجيا اإلكلينيكية  ١٥

  %٥ر٥  ١٧  ١  ـ  ١٨  ١٨  طب األطفال  ١٦

  %صفر  ٢  ـ  ١  ٣  ٣  األمراض الجلدية والتناسلية  ١٧

  %٣٣ر٣٣  ١٢  ٦  ٦  ١٨  ٢٤  التخدير والعناية المركزة  ١٨

  %٦٦ر٦٦  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  األشعة التشخيصية  ١٩

  %٣٣ر٣  ٤  ٢  ـ  ٦  ٦  عالج األورام والطب النووي  ٢٠
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٥٧

  النسبة  الراسبون  الناجحون   الغائبون   الحاضرون  المتقدمون  التخصص  م

  %١٣ر٦  ١٩  ٣  ٣  ٢٢  ٢٥  الجراحة العامة  ٢١

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  جراحة المخ واألعصاب  ٢٢

  %٨١ر٨٢  ٢  ٩  ـ  ١١  ١١  جراحة القلب والصدر  ٢٣

  %صفر  ٢  ـ  ـ  ٢  ٢  جراحة المسالك البولية  ٢٤

  %٥٠  ١  ١  ٢  ٢  ٤  جراحة العظام  ٢٥

  %صفر  ٨  ـ  ١  ٨  ٩  ذن والحنجرةجراحة األنف واأل  ٢٦

  %٣٣ر٣٣  ٢  ١  ـ  ٢  ٣  السمعيات  ٢٧

  %صفر  ٨  ـ  ١  ٨  ٩  التوليد وأمراض النساء  ٢٨

  %صفر  ٦  ـ  ٢  ٦  ٨  طب وجراحة العين  ٢٩

  %٥٣ر٨  ٦  ٧  ١  ١٣  ١٤  جراحة التجميل والحروق  ٣٠

  %صفر  ٢  ـ  ـ  ٢  ٢  الطب الطبيعي والتأهيل  ٣١

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الصحة العامة  وطب المجتمع  ٣٢

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  الطب الشرعي والسموم  ٣٣

نظـام  "وأمراض النـساء     التوليد  ٣٤

  "قديم

  %صفر  ـ  ـ  ١  ١  ١

  .ويرفع للجامعة .. ـ الموافقة على منح الدرجة للطالب الناجحين وهم على النحو التالي ٢

  :دبلوم جزء ثاني ساعات معتمدة : أوال 

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية     إيمان فؤاد عبد الفضيل البرقي  /ـ ط١

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية      رشا محمد حسن ريشة    /ـ ط٢

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية    شيماء محمد نجيب محمد   /ـ ط٣

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        صفاء تاج عبده جامع /ـ ط٤

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية  لحميد عبد الحميدمروة محمد عبد ا /ـ ط٥

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية      مي عادل علي إسماعيل محمد /ـ ط٦

  جدا جيد    األمراض الجلدية والتناسلية       هبه أحمد إبراهيم العوامي /ـ ط٧
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٥٨

  //دجي    األمراض الجلدية والتناسلية        أسماء جمال عبد الرحمن/ـ ط٨

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        أسماء محمد عبد اهللا علوان/ ـ ط٩

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        أميرة حمدي يوسف أحمد/ ـ ط١٠

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        انتصار سيد سيف سيد/ ـ ط١١

  //جيد    ية والتناسليةاألمراض الجلد        إيمان سعد محمد أبو العز/ ـ ط١٢

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية    دينا عزمي عبد اللطيف عامر  / ـ ط١٣

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        رشا إبراهيم إبراهيم سالم/ ـ ط١٤

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        زينب السيد محمد الهجين / ـ ط١٥

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        رجسارة أحمد محمود ف/ ـ ط١٦

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        سارة النضر حسين أحمد / ـ ط١٧

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        شيماء مختار أبو النصر / ـ ط١٨

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية    فاطمة عبد الحميد عبد السالم   / ـ ط١٩

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        مها جمال شكري بركات/ طـ ٢٠

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        نبيهه أحمد محمد الشرنوبي/ ـ ط٢١

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        نورا فرج محمد على / ـ ط٢٢

  //جيد    اسليةاألمراض الجلدية والتن        هند حسن عبد الفتاح سالم / ـ ط٢٣

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية        هند سالم عبد الحميد راجح/ ـ ط٢٤

  //جيد    األمراض الجلدية والتناسلية    هند عبد اهللا عبد الوهاب حسين / ـ ط٢٥

  //جيد    جراحة األذن واألنف والحنجرة        باسم وصفي شفيق لوندي/ ـ ط٢٦

  //جيد    جراحة األذن واألنف والحنجرة     بيشوي نبيل بطرس ارمانيوس / ـ ط٢٧

  //جيد    جراحة األذن واألنف والحنجرة        نهال إبراهيم عبد العزيز/ ـ ط٢٨

  جيد جدا        طب األطفال        إيمان صالح أحمد العدوي/ ـ ط٢٩

  جيد جدا        طب األطفال        عبد اهللا السيد أحمد عطية/ ـ ط٣٠

  جيد جدا         األطفالطب          لوسي وديع بدروس/ ـ ط٣١

  جيد جدا        طب األطفال        نادية عطية محمد مقاوي/ ـ ط٣٢

  جيد جدا        طب األطفال    حاتم قطب على قطب جاد اهللا / ـ ط٣٣

  جيد جدا        طب األطفال        عبير يحي محمد وهبه/ ـ ط٣٤
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٥٩

  جيد جدا        طب األطفال        علياء أشرف على جودة/ ـ ط٣٥

  جيد جدا        طب األطفال     النبوي عبد المحسنغادة محمد/ ـ ط٣٦

  جيد جدا        طب األطفال    محمد فاروق مصطفي منصور/ ـ ط٣٧

  جيد جدا        طب األطفال        مي أحمد أحمد العقاد/ ـ ط٣٨

  جيد جدا        طب األطفال        نورا شوقي محمد سليم/ ـ ط٣٩

  داجيد ج        طب األطفال        هبه رشاد حمدي لونديوس/ ـ ط٤٠

  //جيد        طب األطفال         سالي سمير محمد محمد/ـ ط٤١

  //جيد        طب األطفال        أحمد إبراهيم عيد النجار/ ـ ط٤٢

  //جيد        طب األطفال     أحمد ظريف عبد الرحمن حمدان/ـ ط٤٣

  //جيد        طب األطفال          أحمد عبد السالم السيد /ـ ط٤٤

  //جيد        طب األطفال       أحمد عبد العظيم عبد القادر/ـ ط٤٥

  //جيد        طب األطفال         أحمد محمد إبراهيم الزقم/ـ ط٤٦

  //جيد        طب األطفال        أحمد محمد محمد أحمد/ ـ ط٤٧

  //جيد        طب األطفال        أمال مسعود رمضان باز/ـ ط٤٨

  //جيد        طب األطفال         أماني محمد المحجوب/ـ ط٤٩

  //جيد        طب األطفال     م عبد السالم أميرة عبد السال/ـ ط٥٠

  //جيد        طب األطفال    أميرة عبد القادر عبد القادر جودة/ـ ط٥١

  //جيد        طب األطفال        أميرة محمد صالح يس/ـ ط٥٢

  //جيد        طب األطفال      إيمان محمد حسن حسين سليم/ـ ط٥٣

  //جيد        طب األطفال        جمال السيد أحمد جبريل/ ـ ط٥٤

  //جيد        طب األطفال    ريهام محمود إبراهيم الفيشاوي/ طـ ٥٥

  //جيد        طب األطفال     سامح وصفي عزيز قسطندي/ ـ ط٥٦

  //جيد        طب األطفال    سحر رزق عبد الرحمن رزق/ـ ط٥٧

  //جيد        طب األطفال      عصام يحي محمد عبد الفتاح/ـ ط٥٨

  //جيد        طب األطفال        عالء ثابت محمد سليمان/ ـ ط٥٩

  //جيد        طب األطفال          عماد عوض على همام/ـ ط٦٠

  //جيد        طب األطفال        عماد محمد سيد محمود/ ـ ط٦١
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٦٠

  //جيد        طب األطفال          غادة السيد إبراهيم/ ـ ط٦٢

  //جيد        طب األطفال            فيكتور نادي كرلس/ـ ط٦٣

  //جيد        طب األطفال        كريم محمد صميده محمد/ ـ ط٦٤

  //جيد        طب األطفال          لطيفه عبد الغفار محمد/ـ ط٦٥

  //جيد        طب األطفال          محمد عبد ربه حسن/ـ ط٦٦

  //جيد        طب األطفال        مروة أحمد بدير يحيي/ ـ ط٦٧

  //جيد        طب األطفال        محمد عبد اهللا محمد فارغ/ ـ ط٦٨

  //جيد         األطفالطب        محمد صفوت عبد المعز/ ـ ط٧٠

  //جيد        طب األطفال          منال حسين محمد/ ـ ط٧١

  //جيد        طب األطفال        مراد فتوح محمد فتوح/ ـ ط٧٢

  //جيد        طب األطفال    ماريان لطفي سامي تاوضروس/ـ ط٧٣

  //جيد        طب األطفال    محمود إبراهيم محمد السيد/ ـ ط٧٤

  //جيد        طفالطب األ    محمد محمود رزق عوض/ ـ ط٧٥

  //جيد        طب األطفال      محمد فكري على عطية/ ـ ط٧٦

  //جيد        طب األطفال      نجالء فتحي عبد العظيم/ ـ ط٧٧

  //جيد        طب األطفال      نبيل حمدي أبو القاسم/ ـ ط٧٨

  //جيد        طب األطفال      يارا إبراهيم عبد الرحمن/ ـ ط٧٩

  //جيد        طب األطفال    محمد السيد محمد   هشام/ـ ط٨٠

  //جيد        طب األطفال       هبه مجدي مصطفي/ـ ط٨١

  //جيد        طب األطفال     هبه اهللا عبد الحليم محمد/ـ ط٨٢

  //جيد        طب األطفال     جمال إبراهيم محمد شعبان/ـ ط٨٣

  //جيد        طب األطفال    عيد عبد المجيد عبد اللطيف/ ـ ط٨٤

  //يدج        طب األطفال    مصطفي على مصطفي حامد/ ـ ط٨٥

  مقبول        طب األطفال    أحمد محمد محمد عوض/ ـ ط٨٦

  جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية    حامد جمال حامد أبو النور/ ـ ط٨٧

  جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد محمود محمد خطاب/ ـ ط٨٨

  جيد جدا    أمراض القلب واألوعية الدموية    سامح محمد محمد يوسف/ ـ ط٨٩
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٦١

  //جيد     أمراض القلب واألوعية الدموية      أحمد عبد الفتاح السيد/ ـ ط٩٠

  //جيد     أمراض القلب واألوعية الدموية      أمير محمد مرسي حسن/ ـ ط٩١

  //جيد     أمراض القلب واألوعية الدموية    جاكلين صليب زكي فلتس/ ـ ط٩٢

  //جيد     لدمويةأمراض القلب واألوعية ا    عبد المالك زكري عبد المالك/ ـ ط٩٣

  //جيد     أمراض القلب واألوعية الدموية      عمر فوزي السيد أحمد/ ـ ط٩٤

  //جيد     أمراض القلب واألوعية الدموية      محمد عبد الجواد محمد/ ـ ط٩٥

  //جيد     أمراض القلب واألوعية الدموية      محمد نبيل عبد السالم/ ـ ط٩٦

  //جيد     واألوعية الدمويةأمراض القلب       مينا نبيل لبيب شفيق/ ـ ط٩٧

  //جيد         الجراحة العامة    محمد دمرداش سيد أحمد/ ـ ط٩٨

  //جيد         الجراحة العامة    إبراهيم كرم مصطفي السهواجي/ ـ ط٩٩

  //جيد         الجراحة العامة    عمرو عبد المتعال عبد الحليم/ ـ ط١٠٠

  //جيد         الجراحة العامة    محمد محمود الطيب عامر/ ـ ط١٠١

  //جيد         الجراحة العامة    كمال محمود حسني عبد الرحمن/ـ ط١٠٢

  //جيد         الجراحة العامة    محمود على حسين على / ـ ط١٠٣

  //جيد         الجراحة العامة      محمد عبد النعيم محمد/ـ ط١٠٤

  //جيد         الجراحة العامة    أحمد محمد عبد اللطيف/ ـ ط١٠٥

  //جيد         حة العامةالجرا      رائد مصطفي محروس/ـ ط١٠٦

  //جيد         الجراحة العامة    محمد عبد التواب محمود/ ـ ط١٠٧

  //جيد         الجراحة العامة    أحمد عبد الفتاح إبراهيم/ ـ ط١٠٨

  //جيد         الجراحة العامة      محمد مبروك محمد/ ـ ط١٠٩

  //جيد         الجراحة العامة    أحمد محمود سالم محمود/ ـ ط١١٠

  //جيد         الجراحة العامة    دل محمد الموجيأحمد عا/ ـ ط١١١

  جيد جدا      أمراض الباطنة العامة    خالد محمد السيد محمد/ ـ ط١١٢

  جيد جدا      أمراض الباطنة العامة    مصطفي السيد عبد العليم/ ـ ط١١٣

  جيد جدا      أمراض الباطنة العامة    نهي إسماعيل عوض الموافي/ ـ ط١١٤

  جيد جدا      أمراض الباطنة العامة  د الرحمنميادة محمود بشير عب/ ـ ط١١٥

  جيد جدا      أمراض الباطنة العامة      عبد الوهاب على عبده/ ـ ط١١٦
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٦٢

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    إيهاب ماهر أحمد إبراهيم/ ـ ط١١٧

  //جيد       أمراض الباطنة العامة    سامح محمد  محمود الشحات/ ـ ط١١٨

  //جيد      مراض الباطنة العامةأ      هبه نشأت محمد حامد/ ـ ط١١٩

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    طارق محمد إبراهيم إبراهيم/ ـ ط١٢٠

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    حسام محمود محمد أحمد / ـ ط١٢١

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    تامر رجب شعبان داوود/ ـ ط١٢٢

  //جيد      امةأمراض الباطنة الع      أية محمد رضا أحمد/ ـ ط١٢٣

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    محمد حسن فؤاد حسن/ ـ ط١٢٤

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    عمرو عماد عبد الفتاح/ ـ ط١٢٥

  //جيد      أمراض الباطنة العامة      أحمد صالح درويش/ ـ ط١٢٦

  //جيد      أمراض الباطنة العامة      فوزي عبده شاكر صليبة/ـ ط١٢٧

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    فتحي حسن حسنياسين / ـ ط١٢٨

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    أحمد كامل عبد العزيز عويضة/ ـ ط١٢٩

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    عزة البسطويسي مصطفي/ ـ ط١٣٠

  //جيد      أمراض الباطنة العامة     نرمين يسري عبد الحافظ محمد/ـ ط١٣١

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    بد الجوادهيثم حسين السيد ع/ ـ ط١٣٢

  //جيد      أمراض الباطنة العامة  آالء صبحي عبد اهللا عبد الجواد/ ـ ط١٣٣

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    والء حمدي مرسي سالمان/ ـ ط١٣٤

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    رقية أحمد أبو المجد عمر/ ـ ط١٣٥

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    وسيفاتن إبراهيم أحمد م/ ـ ط١٣٦

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    حمادة نبيل سعد متولي/ ـ ط١٣٧

  //جيد      أمراض الباطنة العامة      أرساني زكريا وليم/ ـ ط١٣٨

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    هاني فايق جاد اهللا شنودة/ ـ ط١٣٩

  //جيد      ة العامةأمراض الباطن    رانيا وجدي عبد الستار/ ـ ط١٤٠

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    محمود عادل مصيلحي غنيم/ ـ ط١٤١

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    أحمد مجاهد أحمد مجاهد/ ـ ط١٤٢

  //جيد      أمراض الباطنة العامة    طارق عبد القادر عبد الرحيم/ ـ ط١٤٣
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٦٣

  لمقبو      أمراض الباطنة العامة      زينب مصطفي أحمد/ ـ ط١٤٤

  مقبول      أمراض الباطنة العامة    عالء عبد الفتاح أحمد شاهين/ ـ ط١٤٥

  مقبول      أمراض الباطنة العامة    محمد إبراهيم أمين السيد/ ـ ط١٤٦

  مقبول      أمراض الباطنة العامة  فتحي عبد الرحيم حسين عبد اهللا/ ـ ط١٤٧

  ا جدجيد        جراحة العظام     إسالم عبد اهللا أحمد عبد اهللا/ـ ط١٤٨

   جداجيد        جراحة العظام    سامي حسني إبراهيم الشيخ/ ـ ط١٤٩

  //جيد        جراحة العظام      أحمد حسن البنا محمد/ ـ ط١٥٠

  //جيد        جراحة العظام    أحمد عبد المعبود محمد   / ـ ط١٥١

  //جيد        جراحة العظام    أحمد نوار الحاج عبد العظيم/ ـ ط١٥٢

  //جيد        احة العظامجر    أحمد يوسف على حسبو / ـ ط١٥٣

  //جيد        جراحة العظام    سامح أحمد أحمد شميس / ـ ط١٥٤

  //جيد        جراحة العظام      عمر أحمد عمر أحمد / ـ ط١٥٥

  //جيد        جراحة العظام     محمد عوض عبد الحسيب/ ـ ط١٥٦

  //جيد        جراحة العظام    محمد محسن محمود أحمد/  ـ ط١٥٧

  //جيد        جراحة العظام    لمطلبمحمد محمد مأمون عبدا/ ـ ط١٥٨

  //جيد        جراحة العظام       محمد منصور أحمد أحمد/ـ ط١٥٩

  //جيد        جراحة العظام    معتز محمد عبد الغني حسين / ـ ط١٦٠

  //جيد      الباثولوجيا اإلكلينيكية    دينا صبحي البدراوي إبراهيم/ ـ ط١٦١

  //جيد        السمعيات     رانيا مسعد محمد العسال/ ـ ط١٦٢

  //جيد        السمعيات     شريف شعبان محمد إبراهيم/ ـ ط١٦٣

  جيد جدا      طب وجراحة العين    أحمد سامي مصطفي عثمان / ـ ط١٦٤

  جيد جدا      طب وجراحة العين    سحر السيد أحمد خميس / ـ ط١٦٥

  //جيد      طب وجراحة العين    إيمان السيد السيد عبداهللا / ـ ط١٦٦

  //جيد      طب وجراحة العين     القاسم أحمد أبو القاسم على/ ـ ط١٦٧

  //جيد      طب وجراحة العين  سامح سعد عبد المعطي فتح اهللا/ ـ ط١٦٨

  //جيد      طب وجراحة العين    سمر إبراهيم عبد العاطي / ـ ط١٦٩

  //جيد      طب وجراحة العين    مني محمود شعيب عالم / ـ ط١٧٠
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٦٤

  //دجي      طب وجراحة العين    زهراء رزق حسين رضوان/ ـ ط١٧١

  //جيد      طب وجراحة العين  محمد عبد الفتاح عيسي البربري/ ـ ط١٧٢

  //جيد      طب وجراحة العين  رفاء عبد الحليم محمد عبد الحليم/ ـ ط١٧٣

  //جيد    األمراض الصدرية والتدرن    مارك ماهر فؤاد كوكب / ـ ط١٧٤

  //جيد    األمراض الصدرية والتدرن    مالك أبو دهب عبد الجابر / ـ ط١٧٥

  //جيد    األمراض الصدرية والتدرن    هند محمد عبد المطلب / ـ ط١٧٦

  //جيد    األمراض الصدرية والتدرن    عاصم أحمد محمد على  / ـ ط١٧٧

  //جيد      األشعة التشخيصية    رضوي محمود السيد النجار/ ـ ط١٧٨

  //جيد      األشعة التشخيصية    إسالم محمد عبد اهللا الوسيمي/ ـ ط١٧٩

  //جيد      األشعة التشخيصية    ني صالح الدين صالح ها/ ـ ط١٨٠

  //جيد      األشعة التشخيصية    داليا وحيد اليماني دغيدي/ ـ ط١٨١

  //جيد        طب األسرة    نزاهه جميل محمد عبد الرحيم/ ـ ط١٨٢

  //جيد        طب األسرة    حنان جمال عاصم رزين/ ـ ط١٨٣

  جيد جدا      التوليد وأمراض النساء    هدي إبراهيم عبد اللطيف/ ـ ط١٨٤

  جيد جدا      التوليد وأمراض النساء    تهاني محمد إسماعيل شحاته/ ـ ط١٨٥

  جيد جدا      التوليد وأمراض النساء    هدي رمضان أحمد عباس/ ـ ط١٨٦

  //جيد      التوليد وأمراض النساء      رشا زكي عبد العزيز/ ـ ط١٨٧

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    سمر سعيد عبده يوسف/ ـ ط١٨٨

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    بسمة محمد المهدي محمد/ ـ ط١٨٩

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    حسناء رزق محمد الحداد/ ـ ط١٩٠

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    صفاء عبد اهللا عبد العزيز/ ـ ط١٩١

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    ظريفة عطية عبد الفتاح / ـ ط١٩٢

  //جيد      التوليد وأمراض النساء  بد الحميد مصطفي عبد الحميدع/ ـ ط١٩٣

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    لمياء خيرت عبد الرحمن هالل/ ـ ط١٩٤

  //جيد      التوليد وأمراض النساء    منال عبد الشافي عيسي حابوه/ ـ ط١٩٥

  جيد جدا    طب المناطق الحارة وصحتها    أحمد محمد عبد الحميد/ ـ ط١٩٦

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    كيرلس نجيب ولسن عبد الملك/ ـ ط١٩٧
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٦٥

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    مني رمزي مختار محمد/ ـ ط١٩٨

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    محمد محمود جمعة عبيد/ ـ ط١٩٩

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    أيمن موسي محمود موسي/ ـ ط٢٠٠

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها     أثار السعيد محمد نصر/ـ ط٢٠١

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    لويس القس ابرام رشيد/ ـ ط٢٠٢

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    أحمد محمد عبد الغفار إبراهيم/ ـ ط٢٠٣

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    محمد العزب محمد عبد الرازق/ ـ ط٢٠٤

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    عايد عبد العظيم على عبد اهللا/ ـ ط٢٠٥

  //جيد    طب المناطق الحارة وصحتها    أيمن محمد حامد أحمد / ـ ط٢٠٦

  مقبول    طب المناطق الحارة وصحتها    عبد العظيم محمد عبد العظيم / ـ ط٢٠٧

/ عمال اليوم فأعلن السيد األسـتاذ الـدكتور       وإلى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األ         

   .رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و أحمد أحمـد على جمال الدين

  

  
  


