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 والنصف من العاشرة وذلك في تمام الساعة ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " السابعةجلسته "عقد مجلس الكلية 

 عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدين/ د. برئاسة أ١٢/٣/٢٠١٧ الموافق األحدصباح يوم 

  :حضور كل من ب

  البوكيل الكلية لشئون التعليم والط        نانسي يوسف أسعد/ د.ـ أ

  ةـوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ        محمود عبد العزيز قورة/ د.ـ أ

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث      محمد أحمد سامي قنديل / د.ـ أ

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

    ةالحيويرئيس قسم الكيمياء           نجالء محمد غنايم/د.ـ أ

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

  زةناية المركرئيس قسم التخدير والع      أحمد عبد الرؤوف متولي /د.ـ أ

   ةئيس قسم أمراض الباطنة العامر         العربجىأحمد ربيع / د.ـ أ

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

  ع قسم الصحة العامة وطب المجتمرئيس      أميمه أبو الفتح محمد محروس/ د. أـ

  مالعظارئيس قسم جراحة         السيد مرسي زكي/ د.ـ أ

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

  رئيس قسم األمراض العصبية والنفسية       الحمراوىلمياء جمال الدين / د.ـ أ

  ةة العامرئيس قسم الجراح       أشرف عبد الهادي عبد العزيز/ د.أـ 

  ايالهستولوجرئيس قسم         مها السيد محمد / د.ـ أ

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

  ةاإلكلينيكي رئيس قسم الباثولوجيا        روحية حسن العدل / د.ـ أ

  ئيس قسم األشعة التشخيصية ر      محمد صالح الدين الزواوي/ د.ـ أ

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

  ات الطفيلي قسم رئيس      وفاء محمد إبراهيم القرش/ د.ـ أ

  روق   حة التجميل والحرئيس قسم جرا      طارق فؤاد عبد الحميد كشك / د.ـ أ

  ذن والحنجرةرئيس قسم األنف واأل      عصام عبد الونيس بحيري/ د.ـ أ

  ة  قسم األمراض الجلدية والتناسليرئيس        عالء حسن مرعي / د.ـ أ
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  رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب        عادل محمود حنفي / د.ـ أ

  درنرئيس قسم األمراض الصدرية والت        رمضان محمد بكر/ د.ـ أ

  نيكية رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلي        صفاء عبد الظاهر أمين / د.ـ أ

  الباثولوجيا رئيس قسم         هيام عبد السميع عياد/ د.ـ أ

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

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

  ولوجيا الطبية والمناعةقائم بعمل رئيس قسم الميكروبي       أمل فتح اهللا عبد الرحيم مقلد/ ـ د

  رة قائم بعمل رئيس قسم طب األس      هالة محمد المصيلحي شاهين/ ـ   د

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

   إلكلينيكية ااالفارماكولوجيقائم بعمل رئيس قسم         مها محمد على البطش / ـ   د

  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ متفرغ بقسم         بكر  أحمد بكر محمود /د.ـ أ

  األسرةأستاذ متفرغ بقسم طب         تغريد محمد فرحات   / د.ـ أ

  اتأستاذ متفرغ بقسم الطفيلي        نشأت السيد عبد المنعم/د.ـ أ

  ة  ة والتناسليأستاذ متفرغ األمراض الجلدي        ماجدة مصطفي حجاج /د.ـ أ

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

  ة العاماطنة أستاذ بقسم الب       عبد اهللا عبد العزيز بهنسي/د.أـ 

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

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

  ةقسم أمراض القلب واألوعية الدمويأستاذ ب        والء فريد عبد العزيز / د.ـ أ

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

  ة بقسم األمراض العصبية والنفسيأستاذ      وفيق محمود حسن الشيخ/ د. أـ

  ةشخيصياألشعة التأستاذ بقسم         محمد عبد العزيز معالي /د.ـ أ

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب        عصام الدين جابر صالح /د.ـ أ

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

  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة       أيمن عبد العزيز أبو العنين /د.ـ أ

  التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم          زكريا فؤاد زكريا سند/د.ـ أ
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  ويوستاذ بقسم عالج األورام والنأ        محمد أبو الفتوح السيد / د.ـ أ

  ب األطفال   أستاذ بقسم ط         أحمد أنور عطية خطاب/ د.ـ أ

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

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

  ع ذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمأستا        صفاء عبد الفتاح بدر/د.ـ أ

   أستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة        محمد قمر الشرنوبي / د.ـ أ

  عذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمأستا        محمود السيد أبو سالم / د.ـ أ

  استولوجيسم الهبقأستاذ متفرغ         سامي الحسيني عطية / د.ـ أ

   نقيب أطباء المنوفية          حسين أحمد ندا / د.ـ أ

    نستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيأ        هشام محمد فؤاد المزار / ـ  د

  ةمدرس بقسم جراحة المسالك البولي      محمد مرزوق عبد المقصود   / ـ  د

  : كل من وتم دعوة * 

 بقسم األمراض الصدرية والتدرن رئيس اإلدارة أستاذ    أحمد عامر عبد الوهاب خميس  / د.ـ أ

  المركزية بالمستشفيات الجامعية

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

  )بالكلية

  :واعتذر عن عدم الحضور كل من * 

   ــامأستاذ قسم جراحة العظـ شام محمد زكي الموافيه/د.ـ أ    مصطفي كمال نصار أستاذ بقسم طب وجراحة العين/د.ـ أ

  سعيد إبراهيم المالح أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة    / د.ـ أ

  :وقد تغيب كل من * 
   عاطف أبو السعود على رئيس قسم األمراض المتوطنة/ د.ـ أ    خالد كمال الدين عبد العزيز رئيس قسم عالج األورام والطب النووي/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض المتوطنة  محمد عالء الدين نوح /د.أـ     ةاإلكلينيكي سامية حسن قنديل أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا/ د. أـ

  اأستاذ بقسم الفسيولوجيمحمد عبد الفتاح بندارى /د.ـ أ    ة أستاذ بقسم التشريح واألجنمصطفي محمود الحبيبي /د.ـ أ

    ا بقسم الهستولوجيذمنصور أستاماجدة أحمد محمود / د.ـ أ      والعناية المركزةين  أستاذ بقسم التخديرخالد موسي محمود أبو العن/د.أـ 

  ياسر إبراهيم فتحي أستاذ مساعد بقسم التخدير  / ـ د   سعيد شلبي منتصر أستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية/ د.ـ أ

  راحة العينمدرس بقسم طب وج نرمين محمود بدوي/ ـ  د

  مدير شركات العربي  ممدوح محمود العربي / د.أحمد حسن فوزي التاودي رئيس األكاديمية الطبية العسكرية ـ أ/ ـ اللواء
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بسم اهللا الرحمن "  عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر أحمد أحمـد جمال الدين/ د.واستهل الجلسة السيد أ* 

  ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق العضاء ثم رحب سيادته بالسادة الحضور أ" الرحيم 

  سابقا ي شحاته دياب رئيس الجامعة رمغاو/ د.عي أن* 

   اإلستراتيجيةمناقشة تطوير الخطة  *

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

�:א�	+�د�1�2:��و/� �

�٦٦٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 والمنعقدة يوم ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعة " الجلسة السادسة" محضر اجتماع مجلس الكلية المصادقة على 

   .٦٦٧/٦/٢/٢٠١٧ حتى ٥٥٢/٦/٢/٢٠١٧ والمتضمنة القرارات من ١٤/٢/٢٠١٧الثالثاء الموافق 

��:�א�"....א �

 :بعد إضافةالمصادقة 

��٥٦١/٦/٢/٢٠١٧وع�2מ���	ووحدة أمراض الكلي  -١ �

 طعيمةأحمد صبري حامد / طالموافقة على منح ٢٠١٦ أكتوبر دور )قديمنظام (ير جزء ثان نتيجة الماجست -٢

���٦٦٧/٦/٢/٢٠١٧	و�وع�2מ�//  بتقدير جيدماجستير جراحة العظام �

�٦٦٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

   :א�"....א

  .ويرفع للجامعة : ... المصادقة على 

  :كل من الموافقة سفر * 

  .إلى جالسكو بالمملكة بالكلية  أحمد محمد فوزي عبد اهللا المدرس بقسم الجراحة العامة/ د - ١ 

على  ٢٠١٧ مايو ٥ حتى ٣المتحدة لحضور المؤتمر السنوي الدولي لجمعية الجراحين البريطانية في الفترة من 

   أبحاث مقبولة بالمؤتمر ةنفقة الجامعة حيث يوجد لسيادته ثالث

محمد حامد عبد الستار المدرس بقسم الجراحة العامة بالكلية إلى جالسكو بالمملكة المتحدة لحضور / د - ٢

 على نفقة الجامعة ٢٠١٧ مايو ٥ حتى ٣المؤتمر السنوي الدولي لجمعية الجراحين البريطانية في الفترة من 

   بالمؤتمر بحث مقبولحيث يوجد لسيادته 
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  :بقسم الصحة العامة وطب المجتمع الموافقة على ترشيح كل من * 

  مدرسياسر عطا شحاته غنيم  / ـ د٢    أستاذ مساعد  إيمان عبد العظيم سالم / ـ د١

  مدرس  هبة خضري عالم/ ـ د٤          مدرس رضا عبد اللطيف الغمريني/ ـ د٣

  مدرس  فاتن عز العرب محمد/ ـ د٦       مدرسكي ف زشيماء شري/ ـ د٥

) منظمة عالمي وتحديا محليةدمج أهداف التنمية المستدامة في الجدارات المهنية للصحة العامة (لحضور مؤتمر 

 ٣٠ حتى ٢٩والذي ينظمه قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة الزقازيق في الفترة من 

  .الجامعة بالقاهرة   على نفقة٢٠١٧مارس 

محمد سعد فتوح أبو شعبان المدرس المساعد بقسم جراحة التجميل والحروق / الموافقة ترشيح الطبيب* 

لحضور الدورة التدريبية عن الجراحات الميكروسكوبية لألوردة والشريان واألعصاب والمزمع عقدها بوحدة 

  . على نفقة الجامعة ٢٠١٧ إبريل ٧ حتى ٤الجراحات الميكروسكوبية بجامعة سوهاج في الفترة من  

أحمد البدوي شاهين األستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام بالكلية بولونيا بإيطاليا لحضور /د.الموافقة سفر أ* 

 على نفقته الخاصة ٢٠١٧ مارس ٣١ حتى ٢٧ ريزولي بإيطاليا في الفترة من التدريب على أورام العظام بمعهد

  .وة لحضور التدريب حيث يوجد لسيادته دع

�����6�:�
�:	و�و'���8��1ط �

�٦٧٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

للعام الجامعي " الجلسة العاشرة"إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة مراجعة األبحاث العلمية 

   .٢٠١٧ /٢٦/٢ والمنعقدة يوم األحد الموافق ٢٠١٦/٢٠١٧

��:א�"....א �

  إحاطة المجلس علما

�١٦٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الجلسة السادسة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية 

   .٥/٣/٢٠١٧والمنعقدة يوم األحد الموافق 

��:א�"....א �

  إحاطة المجلس علما

�٦٧٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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للعام الجامعي " الجلسة السادسة" الب إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة شئون التعليم والط

   .٥/٣/٢٠١٧ والمنعقدة يوم األحد الموافق ٢٠١٦/٢٠١٧

��:א�"....א �

  إحاطة المجلس علما

�٦٧٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

للعام الجامعي " الجلسة الثانية" إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع مجلس إدارة برنامج الطب التكامل 

   .٥/٣/٢٠١٧وم األحد الموافق  والمنعقدة ي٢٠١٦/٢٠١٧

��:א�"....א �

  إحاطة المجلس علما

�٦٧٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 والمنعقدة ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الجلسة السادسة "  المكتباتإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة

  .٧/٣/٢٠١٦يوم الثالثاء الموافق 

��:א�"....א �

  إحاطة المجلس علما

�:و'��1�;:�	و�:����6��6 �

�٥٦٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 بشأن الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الدبلومة المهنية  ـمدير وحدة مكافحة العدوي/ د.عرض خطاب أ

  .لمكافحة العدوي

��:א�"....א �

  .ويرفع للجامعة : .... الموافقة على تشكيل على النحو التالي 

  رئيسا          لية عميد الك      أحمد أحمد جمال الدين/ د.أـ ١

  نائبا      وكيل الكلية للدراسات العليا    محمد أحمد سامي قنديل/ د.ـ أ٢

  عضوا    وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة     محمود عبد العزيز متولي/ د.ـ أ٣

  منسق البرنامج  لوجيا ومدير وحدة مكافحة العدويأستاذ الميكروبيو      وفاء أحمد زهران/ د.ـ أ٤

  طب المنوفية         أستاذ الميكروبيولوجيا      محمودأحمد بكر / د.ـ أ٥

  هد الكبد بالمنوفيةعبم      أستاذ الميكروبيولوجيا      زيزعزة عبد الع/ د.ـ أ٦
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  طب المنوفية      الميكروبيولوجيامساعد أستاذ       أمل فتح اهللا مقلد/ دـ ٧

  طب عين شمس      أستاذ األمراض المتوطنة        مها التوني/ د.ـ أ٨

  طب عين شمس        أستاذ الميكروبيولوجيا      سيد زمزمعفاف / د.ـ أ٩

�٦٦٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن موافقة لجنة المكتبات في جلستها السادسة التي عقدت / د.مذكرة أ

 الثامنة مساء على ة  على مدي إمكانية فتح المكتبة فترة مسائية حتى الساع٧/٣/٢٠١٧يوم الثالثاء الموافق 

  :النحو التالي

 فتح المكتبة فترة مسائية حتى الساعة الثامنة مساء تشجيعا للطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة - ١

حاضرات والسكاشن  الستكمال أبحاثهم نظرا النشغالهم في الفترة الصباحية في الم واألطباء المقيمينالمعاونة

  .     طوال اليوم عيةيات الجاموالعمل بالمستشف

 تقسيم الموظفين الذين يرغبون في العمل بنظام النوبتجية إلى مجموعتين كل مجموعة تضم ثالث موظفين - ٢

  . يوم في الشهر بالتبادل ١٥تعمل كل مجموعة 

  جنية أسوة بما هو متبع في المستشفيات٥٥ عن النوبتجية الواحدة مبلغ بالنوبتجية إثابة جميع العاملين - ٣

  .ومعهد الكبد القومي الجامعية 

  . صرف وجبة غذائية للعاملين بالنوبتجية من المستشفيات الجامعية - ٤

 صرف بدل النوبتجية من المستشفيات الجامعية لعدم وجود موارد مالية بالكلية لهذا الغرض وفتح المكتبة - ٥

متواجدين في نوبتجياتهم بالمستشفيات الجامعية خالل الفترة المسائية سيخدم األطباء المقيمين والهيئة المعاونة ال

  .مدير إدارة المكتبة / على أن يتم ذلك تحت إشراف السيد

 الخاصة بها وإصالح الكشافات الغير اإلضاءة مخاطبة اإلدارة الهندسية بالكلية للمرور على المكتبة وفحص - ٦

  .  مضائه 

 المكتبة لتأمين المترددين على المكتبة أمامن متواجد  بالكلية لتوفير عنصر أمن يكواألمن مخاطبة مسئول - ٧

  .أثناء فترة النوبتجية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

�٦٧٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

  :على موافقة الـ بشأن مدير وحدة ضمان الجودة / دعرض خطاب 



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

����٢٠١٧−�٣−١٢א�	وא%ق��א#�دא�	��"د ��وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	����א����
�א�����
��	��س�א����
��	�ع�	�� �
  

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

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

٨ 
 

  .ـ اعتماد تحديث الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة ١

   .اإلستراتيجيةاقشة سير العمل في تحديث الخطة ـ من٢

  : ـ اعتماد قرار بتعيين كل من ٣

   عضو بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة       أحمد زين العابدين/ د*

   عضو بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة     نأحمد محمود حمدا/ د*

  مدير وحدة األزمات والكوارث       أحمد مختار القرش/ د*

  مدير وحدة الخريجين      ارباسم الجز /د*

  )الفرقة الثانية(ممثل الطالب       أحمد عبد ربه/ الطالب*

  ممثل اإلطراف المجتمعية*

   عضو بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة     مدير عام الكلية/ السيد*

  .ـ عرض اقتراح مبدئي لتعديالت البرنامج إلبداء اآلراء والمقترحات ٤

 على مؤهالت وشهادات سواء بدورات أو دبلومات لزيادة الكفاءة اإلدارية ـ عرض مقترح بدعم الكلية لحصول٥

  . بما يخدم سير العمل في المؤسسة 

  ـ اعتماد آلية تلقي شكاوي اإلداريين والمقترحات ووثيقة آلية التعامل مع النقص والزيادة للجهاز اإلداري ٦

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

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

�٦٧٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

مها البطش األستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية ـ بشأن الموافقة / عرض خطاب د

  .٢٠١٦/٢٠١٧على تشكيل لجان الممتحنين المتحانات طالب الفرقة الثالثة للعام الجامعي 

��:א�"....א �

  ةالموافق

�٦٧٩/٧/٣/٢٠١٧	و�وع�2מ�א� �

جابر رمضان عبد / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على تصحيح اسم الطبيب/ د.مذكرة أ

 إلى محمد رمضان عبد الرحمن بكر وذلك بناءا على قرار لجنة ٢٠٠٢الرحمن بكر خريج الكلية دور ديسمبر 

   . ٢٠/٨/٢٠٠٣ بتاريخ ٥٤٦١المنوفية رقم 
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אא�"....:�� �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

�٨٠٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

  . تدريس والتعلم والتقويم الكلية لل إستراتيجيةعرض 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

�٦٨١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

رنين أكرم نهاد / د الطالبةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على إرجاء قي/ د.مذكرة أ

 هذا اإلرجاء من بر وال يعت٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعة في ) وافدة عراقية(حسوبي والمرشحة بالفرقة األولي 

  . سنوات إيقاف القيد 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

�٦٨٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

املي ـ بشأن الموافقة على اعتماد الجداول الدراسية منسق برنامج الطب والجراحة التك/ د.عرض خطاب أ

 لبرنامج الطب والجراحة ٢٠١٦/٢٠١٧للفصل الدراسي الثاني لكل من المستوي األول والثاني للعام الجامعي 

وكذلك اعتماد الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني لكل من المستوي األول والثاني للعام الجامعي .... التكاملي 

  . لبرنامج الطب والجراحة التكاملي ٢٠١٦/٢٠١٧

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

�٦٨٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

هيام عبد السميع عياد منسق برنامج الطب والجراحة التكاملي على عمل ترم / د.عرض اإلقتراح المقدم من أ

  صيفي 

ج الساعات المعتمدة بالجمهورية وأسوة ببرامج كلية العلوم لبرنامج الطب والجراحة التكاملي أسوة بلوائح برنام

  ـ كلية الهندسة 

�.ـ كلية التجارة بجامعة المنوفية  �

��:א�"....א �
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  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

�٦٨٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

محمد عبد / منسق برنامج الطب والجراحة التكاملي ـ بشأن الموافقة على اعتذار الطالب/ د.عرض خطاب أ

العزيز أحمد جنة والمقيد بالمستوي األول ببرنامج الطب والجراحة التكاملي بنظام الساعات المعتمدة للعام 

  . نفسية ألسباب الثاني الدراسي عن استكمال الدراسة للفصل ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

����	�;�:�:�س	و�و'��1?<ون�@�<
�א��د �

�٥٦٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

أماني محمد صالح الدين المدرس المساعد بقسم / نقل الطبيبةمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على 

  .الكيمياء الحيوية بالكلية إلى قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة حلوان 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة ... الموافقـة  

2�٦٨٦/٧/٣/٢٠١٧מ�א�	و�وع� �

أمراض بقسم   المعيدأحمد فتحي إبراهيم عامر/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب

 على درجة الماجستير من  بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعدالنساء والتوليد

  طب المنوفية

��:א�"....א �

�للجامعةويرفع .. الموافقة  �

�٦٨٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 ة المعيد حامد عبد المجيد عبد الخالقسها/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب

 على درجة ابالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية نظرا لحصولهالطب الشرعي والسموم بقسم 

  الماجستير من طب المنوفية

אא�"....:�� �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٦٨٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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أحمد هاشم محمد على المعيد بقسم التخدير / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب

   .بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية

אא�"....:�� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٨٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 المدرس المساعد بقسم هند محمد عبده الديب/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

  أمراض 

لدكتوراه من  بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة االقلب واألوعية الدموية

  .طب المنوفية 

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٩٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

أماني سعيد عبد الحليم المدرس المساعد بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

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

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٩١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

محمد عادل حسين عمر المدرس المساعد / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب

 على درجة الدكتوراه ية نظرا لحصوله بذات القسم والكل بالكلية لشغل وظيفة مدرسجراحة المخ واألعصاببقسم 

  .من طب المنوفية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٦٩٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

نرمين رزق إبراهيم رجب المدرس المساعد / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

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

  .المنوفية 
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��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٩٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

سامي سيد أحمد عبد اللطيف الدحدوح المدرس / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين د

  على أن يؤجل تعيينهة لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكليةبقسم األمراض الصدرية والتدرن بالكلي

  . تاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة مدرس  ٢٣/٤/٢٠١٧حتى 

  �:א�"....א

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

�٤٦٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

ريحاب إبراهيم ياسين المدرس بقسم أمراض القلب / قة على تعيين دمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن المواف

  .واألوعية الدموية بالكلية لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية  

  �:א�"....א

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

�٦٩٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

سعيد عبد العاطي أحمد صالح األستاذ المساعد بقسم /  ـ بشأن الموافقة على تعيين دمذكرة شئون هيئة التدريس

 ٢٦/٣/٢٠١٧التوليد وأمراض النساء بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية على أن يؤجل تعيينه حتى 

    .أستاذ مساعدتاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة 

  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة..  .ساتذةالموافقة على مستوي األ

�٦٦٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

جراحة  األستاذ بقسم أحمد محمد البارة/ د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة أ

   .١/٥/٢٠١٧ بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من رابع بالكلية لمدة عام التجميل والحروق

א�א�"....:�  

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٦٩٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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هشام جالل عامر األستاذ المساعد بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د

   .١/٢/٢٠١٧ اعتبارا من بدولة البحرينالباطنة العامة بالكلية لمدة عام رابع بدون مرتب للعمل 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٦٩٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

حنان محمد حتوت األستاذ المساعد بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د

الصحة العامة وطب المجتمع بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

١١/٥/٢٠١٧.   

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٦٩٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

عصام عبد الظاهر أمين المدرس بقسم / د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة أ

   .١٥/٤/٢٠١٧ اعتبارا من بدولة قطرالتوليد وأمراض النساء بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٧٠٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

 بقسم المدرس حازم عزت أنور السرسي/ دالموافقة على تجديد إعارة مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن 

   .١/٤/٢٠١٧ اعتبارا من بدولة الكويت بدون مرتب للعمل ثالثبالكلية لمدة عام التخدير 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة.. موافقة ال

�١٧٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

إيمان محمد زاهر متولي المدرس بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د

الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية لمدة عام سادس بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

١٩/٥/٢٠١٧.   

א�א�"....:�  

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 
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�٢٧٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على اإلعالن عن وظائف معيدين باألقسام األكاديمية على أن 

  يكونوا من

  :خريجي كلية الطب جامعة المنوفية على النحو التالي 

   معيد كل عام٢ الخمسية عدد الخطة     معيد بقسم الفارماكولوجيا ٢عدد 

   معيد كل عام٣الخطة الخمسية عدد        معيد بقسم الطفيليات ٣عدد 

   معيد كل عام٤الخطة الخمسية عدد      معيد بقسم الكيمياء الحيوية ٣عدد 

   معيد كل عام٣الخطة الخمسية عدد        معيد بقسم الباثولوجيا ٣عدد 

   معيد كل عام٤ية عدد الخطة الخمس       التشريح معيد بقسم ٤عدد 

   معيد كل عام٤الخطة الخمسية عدد         معيد بقسم الفسيولوجيا٤عدد 

   معيد كل عام٣الخطة الخمسية عدد        معيد بقسم الهستولوجيا ٣عدد 

      معيد كل عام٢الخطة الخمسية عدد   معيد بقسم الميكروبيولوجيا ٣ عدد

   معيد كل عام١ية عدد الخطة الخمس     معيد بقسم طب المجتمع  ١ عدد

���:א�"....א �

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

  :	و�و'��1א��=�1�2א�6"�%�
�:���د��

�٧٠٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

أحمد عبد المنعم رجب األستاذ / د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر أ/ د.مذكرة أ

 ٥ حتى ١كلية إلى جنوب إفريقيا لحضور مشروع تناغم أفريقيا في الفترة من بقسم األنف واألذن والحنجرة بال

  . على نفقته الخاصة دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر ٢٠١٧إبريل 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٧٠٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

  :دراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على قبول اإلعتذارات المقدمة من كل من وكيل الكلية لل/ د.مذكرة أ

  محمد رشدي بدر الدين األستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية / د.ـ أ١

  أسامة عبد الوهاب عبد الجواد األستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية / د.ـ أ٢
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 السفر  إلى لندن بإنجلترا لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحي المسالك البولية في الفترة وذلك عن عدم

  . على نفقتهما الخاصة وذلك لتعذر الحصول على تأشيرة السفر ٢٠١٧ مارس ٢٨ حتى ٢٤من 

شيماء شريف ذكى المدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع عن عدم السفر إلى والية هاواي / ـ د٣

 على ٢٠١٧ يناير ١٤ حتى ١٢الواليات المتحدة األمريكية لحضور مؤتمر السمنة وداء السكري في الفترة من ب

  .نفقتها الخاصة وذلك لتعذر الحصول على تأشيرة السفر 

خالد محمد أمين الزرقاني المدرس بقسم الباطنة العامة بالكلية عن عدم السفر إلى ميكسيكو سيتي / ـ د٤

 على نفقه ٢٠١٧ إبريل ٢٥ حتى ٢١ مؤتمر الجمعية العالمية ألمراض الكلي في الفترة من بالمكسيك لحضور

  . الجامعة  وذلك لظروف خاصة 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٧٠٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

في التعاون والتبادل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إبداء رأي الكلية ومقترحاتها / د.مذكرة أ

  . بمقدونيا Delehev Goceالطالبي خالل فصل الصيف بين جامعة المنوفية وجامعة 

�  �:א�"....א

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

  ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين١

  اسات العلياـ تبادل الطالب وطالب الدر٢

  ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية٣

  ـ تبادل نشاطات التدريس٤

  ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة ف مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد٥

  ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين٦

  ل منتظمة ومشتركة ـ عقد مؤتمرات وندوات وورش عم٧

�٧٠٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إبداء رأي الكلية في مشروع البرنامج التنفيذي بين / د.مذكرة أ

 والمقترح من الجانب ٢٠١٦/٢٠١٨حكومة كوريا الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لألعوام 

  . الكوري
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א�א�"....:�  

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

  ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين١

  ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا٢

  ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية٣

  ـ تبادل نشاطات التدريس٤

  وعات بحثية مشتركة ف مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبدـ إقامة مشر٥

  ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين٦

  ـ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة ٧

�٧٠٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

سليمان عبد الرحمن الشخص / د.وافقة على سفر أالموكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن / د.مذكرة أ

األستاذ بقسم الجراحة العامة إلى سول بكوريا الجنوبية لحضور التدريب على جراحات األورام بالمنظار وذلك 

 على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته ٢٠١٧ إبريل ٢٦ حتى ٤بمعهد األورام القومي بسيول في الفترة من 

  .دعوة لحضور 

א�א�"....:�  

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٧٠٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

رامي ربيع مليجي مصطفي المدرس / مد بقاء الطبيبوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن / د.مذكرة أ

 من ٢٠١٤/٢٠١٥المساعد بقسم الجراحة العامة بالكلية وعضو بعثة اإلشراف المشترك من بعثات السنة الثالثة 

 بأمريكا لمدة عام ثان اعتبارا من Case Western Reserve بجامعة ٢٠١٢/٢٠١٧الخطة الخمسية السابعة 

    على نفقة ١٤/٧/٢٠١٧

  .اإلدارة العامة للبعثات 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٧٠٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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الموافقة على عقد المؤتمر الطالبي  ـ بشأن كيةالطب الشرعي والسموم اإلكليني رئيس قسم / د. أعرض خطاب

 بقاعة ٨/٤/٢٠١٧وذلك يوم السبت الموافق  Addiction  There is a way out :الثالث تحت عنوان 

  .االحتفاالت بالكلية

�  �:א�"....א

�ويرفع للجامعة .. الموافقة  �

�������:�
  :	و�و'��1א���و�Aא���	�

�٧١٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث للسادة أعضاء هيئة / د.أمذكرة 

    : التدريس وهم على النحو التالي 

  عدد األبحاث  الدرجة  القسم  االســـــم  م

  ٣  أستاذ مساعد  الباثولوجيا اإلكلينيكية   سهام أحمد زكي خضير/ د  ١

  ٦  مدرس  ثولوجيا اإلكلينيكيةالبا  نهلة فكري على عثمان/ د  ٢

  ١١  مدرس   طب األطفال  سامح عبد اهللا عبد النبي/د  ٣

  ٧  مدرس  الهستولوجيا  رانيا إبراهيم إبراهيم ياسين/ د  ٤

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

  ٨  أستاذ مساعد  مناعةالميكروبيولوجيا الطبية وال  أمل فتح اهللا عبد الرحيم مقلد/ د  ٦

  ٤  أستاذ مساعد  طب األسرة  هالة محمد المصيلحي شاهين/ د  ٧

  ٥  مدرس  الطب الشرعي والسموم  أحمد كمال الدين الفقي/ د  ٨

  ٨  أستاذ مساعد  األمراض العصبية والطب النفسي  أيمن عبد الفتاح عبد اهللا الحداد  ٩

  �:א�"....א

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

  :	و�و'��1א�دא���1א������:��6	���

�٧١١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

أحمد رمزي حامد / تصحيح اسم الطالبوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على / د.مذكرة أ

   .١٩٩٤منصور جمعه إلى أحمد حامد منصور جمعه حاصل على ماجستير طب األطفال دور أكتوبر 
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  �:א�"....א

�ويرفع للجامعة. .الموافقة  �

�٧١٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

الموافقة على تصويب نتيجة الدبلوم الجزء ثاني و الدكتوراه  ـ بشأن رئيس كنترول الدراسات العليا/ د.مذكرة أ

  الجزء األول 

   .٢٠١٦دور أكتوبر  

  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة: .. الموافقة على تصويب النتيجة على التالي 

  *:  الجزء الثاني الدبلومـ  ١

بعد فحص وإعادة رصد وتجميع مادة الوراثة وجد أن الطالبة نجحت ) طب األطفال(شريهان السيد سعد  / ط

  % ٧٦ر٨١وبالتالي أصبحت حالة الطالبة ناجحة بتقدير عام جيد جدا بنسبة مئوية 

د وتجميع الدرجات وجد أن بعد فحص وإعادة رص) جراحة المسالك البولية(هيثم إبراهيم عمران العربي / ط *

ونسبة مئوية // حالة الطالب ناجح بتقدير عام جيدتياري وبالتالي أصبحت خالطالب ناجح في مادة المقرر اال

  % .٦٨ر٤١

مادة  محمد صالح سليمان غيط بعد فحص وإعادة رصد وتجميع/ ط: جراحة العظام  ـ الدكتوراه الجزء األول٢

عملي +  وبناء عليه تغيرت حالة الطالب من راسب مقرر اختياري  المادةالباثولوجي وجد أنه ناجح في هذه

  .باثولوجيا إلى راسب مقرر اختياري فقط 

عملي باثولوجي إلى راسب شفوي + إختياري  تامر إسماعيل مرسي بدوي من راسب شفوي وعملي مقرر/  ط-

  .وعملي مقرر اختياري فقط 

  عملي باثولوجيا إلي راسب مقرر إختياري فقط _ ر إختياري محمد محروم محمود جودة من راسب مقر/  ط-

�٧١٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

على تعديل شرط شهادة التويفل وإحضارها وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة / د.مذكرة أ

  . أثناء تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الدكتوراه 

  �:א�"....א

�عدم الموافقة �

�٧١٤/٧/٣/٢٠١٧ع�2מ�א�	و�و �
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على مد سنة حتي يتمكوا من دخول الموافقة النظر في وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن / د.مذكرة أ

  ) .  سنوات٦(امتحانات الجزء الثاني لبعض طالب الدبلوم والماجستير الذين استنفذوا سنوات الدراسة 

  �:א�"....א

ويرفع ...  ٢٠١٦/٢٠١٧والحاالت الممثلة للعام الجامعي : ى النحو التالي الموافقة على مد سنة لكل من عل

  .للجامعة 

  :الماجستير : أوال

راسب    ٢٠٠٩مقيد دور أكتوبر   أمراض القلب واألوعية الدموية  محروس عبد اهللا عبد الحليمأشرف/ ـ ط١

  جميع مواد

  راسب أسس القلب   ٢٠١٠مقيد دور أكتوبر   الدمويةأمراض القلب واألوعية    أحمد عبد السالم مراد محمد / طـ ٢

   راسب جميع مواد ٢٠٠٨أمراض الباطنة العامة مقيد دور أكتوبر   أحمد عبد السالم أبو المعاطي / ـ ط٣

   راسب جميع مواد ٢٠١٠أمراض الباطنة العامة مقيد دور أكتوبر      عز العرب أحمد أحمد / ـ ط٤

   راسب جراحة عامة من ٢٠١١الجراحة العامة مقيد دور أكتوبر   فةمحمد مهدي عبد الستار خلي/ ـ ط٥

   راسب جراحة العظام من ٢٠١٠جراحة العظام مقيد دور أكتوبر   محمد حسن محمد عبد المنعم/ ـ ط٦

   راسب جراحة العظام من ٢٠١٠جراحة العظام مقيد دور أكتوبر   أيمن السيد تهامي السيد / ـ ط٧

 راسب طب وجراحة العين ومقرر ٢٠١٠طب وجراحة العين مقيد دور أكتوبر        ارهيثم أحمد عبد الست/ ـ ط٨

  اختياري 

  : الدبلوم : ثانيا 

مادة األذن  راسب ٢٠١٠ إبريلمنال على موسي أبو زيد جراحة األذن واألنف والحنجرة مقيد دور / ـ ط١

  واألنف والحنجرة 

 راسب مادة األذن واألنف ٢٠١٠ اكتوبررة مقيد دور محمد إسالم فهمي  جراحة األذن واألنف والحنج/ ـ ط٢

  والحنجرة 

  . راسب جميع مواد٢٠١٠أحمد فتحي عبد السميع أمراض الباطنة العامة مقيد أكتوبر / ـ ط٣

   راسب مادة أمراض القلب ٢٠١٠أنور محمد يحيي عفيفي أمراض القلب واألوعية الدموية مقيد أكتوبر / ـ ط٤

   راسب التناسلية ٢٠٠٩األمراض الجلدية والتناسلية مقيد أكتوبر ثناء صبري رمضان / ـ ط٥

   الباثولوجيا الجراحية الجراحة العامة ـراسب ٢٠١٠مقيد أكتوبرالجراحة العامة  بكرمنصور يونس أبو/ـ ط٦

�٧١٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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خول االمتحان لدرجة الدكتوراه تأجيل دوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على / د.مذكرة أ

  -:ة وهم جزء ثاني حيث أنهم في بعثة خارجيجراحة المسالك البولية 

  .عمرو صالح هدهد / ط ـ   أحمد مجدي عبد الحليم  /  ـ ط  أحمد أسامة خليفة/  طـ

  �:א�"....א

� ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٧١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

محمد / المقدم من الطبيب قبول االعتذارراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على وكيل الكلية للد/ د.مذكرة أ

عن عدم دخوله امتحان الجزء الثاني وذلك نظرا للرسوب في  جراحة التجميل والحروق دكتوراه محمود صفار

  امتحانات الجزء األول

  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٧١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

دبلوم ) ٨٧(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على مد فترة الدراسة لعدد / د.مذكرة أ

  .وماجستير تخصصات مختلفة 

  :א�"....א

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

  األطفالطب دبلوم        حمدي عبد الرازق محمد  /ـ ط ١

   طب األطفالدبلوم       محمد عبد الحميد عبد الحميد /ـ ط ٢

  طب األطفالدبلوم        سمر مختار السيد عتمان /ـ ط ٣

  طب األطفالدبلوم        أحمد السيد إبراهيم عطا اهللا /ـ ط ٤

  طب األطفالدبلوم        أحمد حسن الخواصمحمد  /ـ ط ٥

  لدبلوم طب األطفا    أسماء موسى محمود الشنيطي  /ـ ط ٦

  دبلوم طب األطفال    محمد نصر الدين أحمد زين الدين /ـ ط ٧

  ماجستير طب األطفال    محمد عبد الحكيم محمد عبد الحكيم  /ـ ط ٨

  ماجستير طب األطفال      رضوى محمد عبد الحكيم   /ـ ط ٩

  ماجستير طب األطفال       إيهاب سيف عبد الجواد عمر/ـ ط ١٠
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  ماجستير طب األطفال     زيد علي البسطويسي رضا أبو/ـ ط ١١

  ماجستير طب األطفال       أسماء إبراهيم السيد /ـ ط ١٢

  ماجستير طب األطفال      فاطمة ممدوح مهدي الفقي  /ـ ط ١٣

  ماجستير طب األطفال        محمد سعيد محمود إبراهيم/ـ ط ١٤

  ماجستير طب األطفال        دينا عبد العزيز حماد/ـ ط ١٥

  ماجستير طب األطفال        عمر أحمد مصطفى سليمان/ـ ط ١٦

  ماجستير طب األطفال      محمد عادل حسن أبوقورة  /ـ ط ١٧

  ماجستير طب األطفال        أميرة فتحي أحمد علي/ـ ط ١٨

  ماجستير طب األطفال      أماني صبحي محمد الفالحة  /ـ ط ١٩

   طب األطفالدبلوم    محمد إبراهيم الدسوقي حبيب  /ـ ط ٢٠

  ماجستير طب األطفال          هاني حامد سعد/ـ ط ٢١

  ماجستير طب األطفال        الزهراء أحمد عبد العزيز/ـ ط ٢٢

  ماجستير طب األطفال          باسم محمد مصطفى/ـ ط ٢٣

  ماجستير طب األطفال          بيشوي محي أيوب /ـ ط ٢٤

  ماجستير طب األطفال          مروة إبراهيم رمضان/ـ ط ٢٥

  لباثولوجيا اإلكلينيكيةاماجستير           رشا عارف محروس/ـ ط ٢٦

  ةـالباثولوجيا اإلكلينيكي دبلوم    شيماء عبد السالم عبد المقصود/ـ ط ٢٧

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية          شيماء محمد حافظ/ـ ط ٢٨

   الباثولوجيا اإلكلينيكيةدبلوم      وسام محمد محمد رضوان/ـ ط ٢٩

  لوجيا اإلكلينيكيةماجستير الباثو      إيمان سعيد شعبان محمد/ـ ط ٣٠

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية      دعاء محمد سعد السيد/ـ ط ٣١

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية      آيات محمد سليمان طاحون/ـ ط ٣٢

  طب وجراحة العينماجستير       نهال جمال يوسف محمد/ـ ط ٣٣

  ماجستير طب وجراحة العين        نسمة حمدي حسن بركة/ـ ط ٣٤

  ماجستير طب وجراحة العين        أسماء مجاهد محمود شلبي/ـ ط ٣٥

  ماجستير طب وجراحة العين          علي أحمد علي تركي/ـ ط ٣٦
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  ماجستير طب وجراحة العين        عبد الغفار طه طه عبد الغفار/ـ ط ٣٧

  التوليد وأمراض النساءدبلوم       مصطفى محمد محمد عبد الحي/ـ ط ٣٨

  التوليد وأمراض النساءماجستير         المحمديشيماء عبد الرحمن /ـ ط ٣٩

  التوليد وأمراض النساءماجستير         طاهر نعماني عبد الفتاح/ـ ط ٤٠

  التوليد وأمراض النساءماجستير         سارة شوقي محمد عالم/ـ ط ٤١

  التوليد وأمراض النساءماجستير       محمد عادل عبد العزيز مصطفى/ ـ ط ٤٢

  دبلوم أمراض الباطنة العامة          يز عبد الحميدجالل عبد العز/ ـ ط ٤٣

  ماجستير أمراض الباطنة العامة      رشا عبد الباسط محمد عبد الصمد  / ـ ط ٤٤

  ماجستير أمراض الباطنة العامة           إبراهيم البدويحمدتهشيماء / ـ ط ٤٥

  مةماجستير أمراض الباطنة العا        عبد العزيز مسعد محمود سالمة/ ـ ط ٤٦

  ماجستير أمراض الباطنة العامة        أمل محمد عبد الرؤوف بغدادي/ ـ ط ٤٧

  جراحة العظامماجستير           أحمد نصر مصطفى أحمد/ ـ ط ٤٨

  جراحة العظامماجستير         أحمد محمد عبد الحي أبو العنين/ ـ ط ٤٩

  جراحة العظامماجستير       حازم فايز عبد القادر درويش/ ـ ط ٥٠

  جراحة العظام دبلوم        محمد سامي علي سيد أحمد/ ـ ط ٥١

  ماجستير جراحة العظام        باسم خلف حناوي شنودة/ ـ ط ٥٢

  ماجستير جراحة العظام      أحمد إكرام حلمي حسن/ ـ ط ٥٣

  طب الحاالت الحرجةماجستير             أحمد عاطف متولي / ـ ط ٥٤

  تير طب الحاالت الحرجةماجس         تركيالعاطىعماد مبارك عبد / ـ ط ٥٥

  ماجستير طب الحاالت الحرجة            أحمد السيد البدوي/ ـ ط ٥٦

  ماجستير طب الحاالت الحرجة          محمد حسن عبد الوهاب/ ـ ط ٥٧

  ماجستير التخدير والعناية المركزة          عادل جمال السيد داوود/ ـ ط ٥٨

  خدير والعناية المركزةماجستير الت    محمد مهدي عبد العليم مهدي/ ـ ط ٥٩

  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية          رشا راشد محمد عبد التواب/ ـ ط ٦٠

  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية          عوض اهللا عزيز عوض اهللا / ـ ط ٦١

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      وفاء محمد محمد الششتاوي / ـ ط ٦٢
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  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية         ين خليلنيرة فتحي أم/ ـ ط ٦٣

  ماجستير السمعيات              منار ماهر سعد/ ـ ط ٦٤

  ماجستير السمعيات              هاني عبده أبو اليزيد/ ـ ط ٦٥

  ماجستير جراحة األذن واألنف والحنجرة           هند محمد حسن الشامي / ـ ط ٦٦

   جراحة األذن واألنف والحنجرة دبلوم          عزت عبده أبو المعاطي / ـ ط ٦٧

   جراحة األذن واألنف والحنجرة دبلوم          أحمد سعيد محمد الشرقاوي /  ط ٦٨

  دبلوم األشعة التشخيصية           حسام السيد محمد عزاز/ ـ ط ٦٩

  دبلوم األشعة التشخيصية       محمد غنيم يفضلون عبد الحليم  / ـ ط ٧٠

  ماجستير األشعة التشخيصية           كر عالممحمد محمود شا/ ـ ط ٧١

  ماجستير األشعة التشخيصية     محمد محمد صالح الدين عبد الرحيم/ ـ ط ٧٢

  دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها            محمد حسني السيد حسن/ ـ ط ٧٣

  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها        محمد حسين السباعي الصعيدي  /  ط ٧٤

  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية      عمرو سامي عبد المنعم عبد الرؤوف/ ـ ط ٧٥

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية          إبراهيم حسن إبراهيم النمراوي/ ـ ط ٧٦

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية            محمود عبد ربه محمد على / ـ ط ٧٧

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية            ابليمروة أحمد محمد الغر/ ـ ط ٧٨

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية            محمود سعيد محمود سعيد/ ـ ط ٧٩

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية            سحر أحمد محمد على/ ـ ط ٨٠

  الدموية  ماجستير أمراض القلب واألوعية         محمد محمد سيد أحمد/ ـ ط ٨١

  دبلوم جراحة المسالك البولية  أحمد عبد الرحمن محمد عبد الحميد  / ـ ط ٨٢

  ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل         ريهام محمد مصطفي جاب اهللا  / ـ ط ٨٣

  ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي      شيرين محمد أحمد إبراهيم/ـ ط ٨٤

  ماجستير الجراحة العامة         الشرقاويمحمد حسين حسن / ـ ط ٨٥

   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية      دينا فؤاد سيف النصر       / ـ ط٨٦

  دبلوم أمراض الباطنة العامة     حسين مسعد حسين الجندي  / ـ ط ٨٧ 

�٨٧١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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درجة دبلوم ) ٤( على إيقاف القيد لعدد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة/ د.مذكرة أ

  .ودكتوراه تخصصات مختلفة 

  �:א�"....א

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

  لظروف خاصة ١/٤/٢٠١٧اسلية  لمدة عام دبلوم األمراض الجلدية والتن  هناء ربيع محمد محمد       / ـ ط١

   لظروف خاصة١/٤/٢٠١٧دكتوراه جراحة األذن واألنف والحنجرة  لمدة عام   يد إبراهيم      السيد محمد الس/ ـ ط٢

   لظروف خاصة ١/٤/٢٠١٧  لمدة عام   ة العامةدكتوراه أمراض الباطن  محمد شفيق محمد محمد      / ـ ط٣

  للخارج  للسفر ١/١٠/٢٠١٦دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  لمدة عام   محمد فؤاد منصور عويس     / ـ ط٤

�٩٧١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

درجة دبلوم ) ٨٥(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على إلغاء القيد لعدد / د.مذكرة أ

  .وماجستير تخصصات مختلفة 

  �:א�"....א

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

  لتجاوز المدة القانونية  دبلوم جراحة األذن واألنف والحنجرة         سماح نصر لوزةبيتر / ـ ط١

  لتجاوز المدة القانونية  دبلوم جراحة األذن واألنف والحنجرة          محمد ممدوح الشافعي/ ـ ط٢

  لتجاوز المدة القانونية          دبلوم سمعيات        نبوية عبد المنعم على/ ـ ط٣

  لتجاوز المدة القانونية      األشعة التشخيصيةدبلوم         المنعم أحمد محمد عبد / ـ ط٤

  لتجاوز المدة القانونية      األشعة التشخيصيةدبلوم         رانيا عبد الوهاب على / ـ ط٥

  لتجاوز المدة القانونية      األشعة التشخيصيةدبلوم         مريهان شعبان المتولي / ـ ط٦

  لتجاوز المدة القانونية    الباطنة العامةأمراض دبلوم            مايكل مشرقي/ ـ ط٧

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            حمادة عباس/ ـ ط٨

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            هشام محمود / ـ ط٩

  ة القانونيةلتجاوز المد    أمراض الباطنة العامةدبلوم            روماني فخري/ ـ ط١٠

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            أحمد سالمة / ـ ط١١

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            عمرو محمد/ ـ ط١٢

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            حسام حسين/ ـ ط١٣

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            إيمان محمد/ ـ ط١٤

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          بهاء السيد الفخراني/ ـ ط١٥
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  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            رشا محمد / ـ ط١٦

  لتجاوز المدة القانونية    باطنة العامةأمراض الدبلوم            يونان وليم/ ـ ط١٧

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            أحمد مصطفي/ ـ ط١٨

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          محمد إبراهيم على/ ـ ط١٩

  تجاوز المدة القانونيةل    أمراض الباطنة العامةدبلوم          إيهاب إبراهيم على / ـ ط٢٠

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            عمرو محمد عادل/ ـ ط٢١

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          محمد حسان حمدان/ ـ ط٢٢

  انونيةلتجاوز المدة الق    أمراض الباطنة العامةدبلوم          عادل مصطفي حلمي / ـ ط٢٣

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            وليد فايز حسن/ ـ ط٢٤

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            عبير عبد الصبور/ ـ ط٢٥

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          داور صميدة داود/ ـ ط٢٦

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          ف محمود محمدعاط/ ـ ط٢٧

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          أشرف محمد عبد الحميد/ ـ ط٢٨

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            هيثم محمد على / ـ ط٢٩

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          ز يوسفأحمد عبد العزي/ ـ ط٣٠

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            أحمد عبد اهللا/ ـ ط٣١

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم          أبو بكر محمد عوض/ ـ ط٣٢

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامة دبلوم           محمد عبد اهللا/ ـ ط٣٣

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            على رأفت على / ـ ط٣٤

  لتجاوز المدة القانونية    أمراض الباطنة العامةدبلوم            تامر محمد البهي / ـ ط٣٥

  لتجاوز المدة القانونية     العامةأمراض الباطنةدبلوم            أمجد عبد العزيز/ ـ ط٣٦

  تغيير التخصص    التوليد وأمراض النساءدبلوم          نهاد وجيه حامد عمران/ ـ ط٣٧

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم         عارف شبراوي صالح / ـ ط٣٨

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم     هيثم فتحي عبدالهادي محمد / ـ ط٣٩

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم      هنيات عبد الوهاب مصطفي/ ـ ط٤٠

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        عبد الرحمن خميس إبراهيم/  ط٤١

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          أمير السيد أحمد/ ـ ط٤٢

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةوم دبل     رحاب عبد القادر عبد الوهاب/ ـ ط٤٣

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        نجالء فتحي أحمد تاج/ ـ ط٤٤

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        رشا عبد الحليم الصياد/ ـ ط٤٥
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  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        مصطفي شحاته عباس/ ـ ط٤٦

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم         الشرقاوياإللهمحمد عبد / ـ ط٤٧

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        السروىسمر السيد محمد / ـ ط٤٨

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        هنادي أحمد عبد الجواد/ ـ ط٤٩

  لتجاوز المدة القانونية        ب األسرةطدبلوم        محمد محمد الشحات/ ـ ط٥٠

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        السروىطارق صبحي / ـ ط٥١

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          يسرا محمد سعيد/ ـ ط٥٢

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        أحمد محمد عبد المعين/ ـ ط٥٣

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم         عادل العشريمعاذ/ ـ ط٥٤

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          رشا سمير يوسف/ ـ ط٥٥

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        إيمان محمد وكوك/ ـ ط٥٦

  ونيةلتجاوز المدة القان        طب األسرةدبلوم          رشا كمال فالدة/ ـ ط٥٧

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          محمد على يوسف/ ـ ط٥٨

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم      أحمد عبد الحفيظ عبد الوهاب/ ـ ط٥٩

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        أحمد محمود نصار/ ـ ط٦٠

  لتجاوز المدة القانونية        سرةطب األدبلوم        أيمن مرسي المرسي/ ـ ط٦١

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        هشام إبراهيم رمضان/ ـ ط٦٢

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          أحمد فؤاد فارس/ ـ ط٦٣

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        والء مسعد شلضوم/ ـ ط٦٤

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم      محمد عبد العال العاطىعبد / ـ ط٦٥

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        مصطفي جالل عبد الغني/ ـ ط٦٦

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        محمد حامد شاهين/ ـ ط٦٧

   المدة القانونيةلتجاوز        طب األسرةدبلوم        عبدة محمد عبد الدايم/ ـ ط٦٨

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        محمود السعيد العزب/ ـ ط٦٩

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم        محمد فاروق محمد/ ـ ط٧٠

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم     سارة عز الدين عبد العزيز / ـ ط٧١

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          هند محمد إبراهيم/ ـ ط٧٢

  لتجاوز المدة القانونية        طب األسرةدبلوم          دينا حافظ الطويل/ ـ ط٧٣

  لتجاوز المدة القانونية    التخدير والعناية المركزةدبلوم     عالء محمد المعتز عبد الحميد / ـ ط٧٤

  لتجاوز المدة القانونية    ير والعناية المركزةالتخددبلوم     رامي عبد الرحمن محمود السيد / ـ ط٧٥
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  لتجاوز المدة القانونية    التخدير والعناية المركزةدبلوم       أحمد سمير محمد حواس / ـ ط٧٦

  لتجاوز المدة القانونية    التخدير والعناية المركزةدبلوم     محمد أسامة عبده الجوهري / ـ ط٧٧

  لتجاوز المدة القانونية    تخدير والعناية المركزةالدبلوم        شريف أحمد محمد محمود/ ـ ط٧٨

  لتجاوز المدة القانونية    التخدير والعناية المركزةدبلوم     عبد الحميد جمعه عبد الحميد / ـ ط٧٩

  لتجاوز المدة القانونية    التخدير والعناية المركزةدبلوم       إيمان فهمي محمد بصل / ـ ط٨٠

  لتجاوز المدة القانونية    التخدير والعناية المركزةبلوم د      شيرين فؤاد أحمد عرافات/ ـ ط٨١

  لتجاوز المدة القانونية   والتأهيلوالروماتيزمالطب الطبيعي دبلوم       زينب محمد محمد إبراهيم / ـ ط٨٢

  لتجاوز المدة القانونية   والتأهيلوالروماتيزمالطب الطبيعي دبلوم        محمد محمود محمد مهنا/ ـ ط٨٣

  بناء على طلبه   ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها      محمد ناصر بحبح حامد / ـ ط٨٤

  تغيير التخصص    ماجستير طب وجراحة العين    أميرة أحمد نبوي الشمندي / ـ ط٨٥

�٢٠٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

طالب ) ٣(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على نقل القيد من الكلية لعدد / د.مذكرة أ

  .لدرجة الماجستير تخصصات مختلفة

�א�"....א �

   ويرفع للجامعة٠٠٠:الموافقة على نقل القيد لكل من 

  ماجستير جراحة المسالك البولية من طب المنوفية إلى طب عين شمس    أحمد محمد صالح / ـ ط١

   إلى طب طنطاماجستير جراحة المسالك البولية من طب المنوفية  أحمد محمد كامل أبو المجد/ ـ ط٢

  من طب المنوفية إلى طب عين شمس ماجستير جراحة المسالك البولية    أندرومكين ونيس محارب/ ـ ط٣

�٢١٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

درجة ) ٧(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف لعدد / د.مذكرة أ

  .ة تخصصات مختلفودكتوراه ماجستير 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة.. الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف لهم على النحو التالي

  ماجستير الجراحة العامة  محمد على مجاهد محمد  / ـ ط١

  كليةالأستاذ مساعد بقسم عالج األورام والطب النووي ب  سوزان أحمد الحسنين/ بإضافة د

  ألشعة التشخيصيةماجستير ا  ميع  دعاء مشرف عبد الس/ ـ ط٢

  )أجازة رعاية طفل(  كليةال باألشعة التشخيصية بقسم مدرس     فؤاد عمرسوزان / برفع اسم د
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٢٨ 
 

   كليةالمدرس بقسم األشعة التشخيصية ب   شيماء عبد الحميد حسنين/  دوإضافة

  ماجستير الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية   أميرة عيد الحميد محمد السيد  /ـ ط٣

  كليةالأستاذ بقسم الهستولوجيا ب   ماجدة أحمد منصور/ د.بإضافة أ

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    نورا لطفي عبد اهللا  / ـ ط٤

  )هاعتذار(     بالكليةالكيمياء الحيويةبقسم مدرس    السيد صابر أبو النور/ دبرفع اسم 

  دكتوراه جراحة المخ واألعصاب    هبة الشربيني محمود  / ـ ط٥

  )رغبة المشرف الرئيسي(كلية   ال بجراحة المخ واألعصابأستاذ مساعد بقسم   أحمد محمد الشريف / برفع اسم د

   طب األسرةدكتوراه    هبة على رحيم الغلبان/ ـ ط٦

  )اعتذاره(  جامعة ماربورج  بألمانياطب األسرة بقسم أستاذ       أريكا باوم/ د.أبرفع اسم 

   جامعة كايس وسترن ريزيرف طب األسرةبقسم أستاذ        لي لي/ د.أوإضافة 

  النفسيدكتوراه طب     أحمد نبيل رمضان  / ـ ط٧

    )وفاة(    بالكلية  األمراض العصبية والنفسيةأستاذ  بقسم    نبيل راشد محمد/ د.برفع اسم أ

�٢٢٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  :رف فؤاد عبد اهللا لتكون اللجنة على النحو التالي أش/ لقلب واألوعية الدموية للطبيبماجستير أمراض ارسالة ل

  المنوفيةجامعة طب ال بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية  مساعد أستاذ  محمود علي سليمان/ د  ـ 

  طنطاجامعة طب الأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية   د العالمحمد أحمد عب/ د.ـ أ

  المنوفيةجامعة طب كلية المساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية ب أستاذ  غادة محمود سلطان/ ـ   د

  �:א�"....א

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٢٣٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .أسماء فهمي إبراهيم إبراهيم / درجة الدكتوراه في الطفيليات للطبيبة

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٤٧٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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 ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ د.مذكرة أ

  .أحمد إبراهيم بسيوني أحمد / درجة الدكتوراه في طب وجراحة العين للطبيب

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٧٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .هبه مصطفي السيد الحجري / درجة الدكتوراه في طب المناطق الحارة و صحتها للطبيبة

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٧٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .محمد رمضان منصور أحمد / درجة الدكتوراه في جراحة التجميل والحروق للطبيب

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٢٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .إسالم عبدالكريم مرسي / درجة الدكتوراه في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٢٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

 ممتاز بتقدير عام نهلة عبد العاطي سليمان على/ درجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية للطبيبة

  %.٨٩ر٧٨ونسبة مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٢٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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ة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافق/ د.مذكرة أ

أسماء عز الدين درويش سالم بتقدير عام جيدجدا ونسبة / درجة الماجستير في أمراض الباطنة العامة للطبيبة

  %.٧٩ر٢٤مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

 ونسبة جيدجد بتقدير عام هبه عبد الصادق عبد الفتاح مصطفي/  للطبيبةطب وجراحة العيندرجة الماجستير في 

  %.٧٧ر٢٨مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  درجة 

سارة كمال عبد المقصود رزق بتقدير عام ممتاز ونسبة مئوية / الماجستير في الكيمياء الحيوية للطبيبة

  %.٩٠ر٢٢

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

سارة على عبد الرحمن الدربالي بتقدير عام ممتاز ونسبة مئوية / درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية للطبيبة

  %.٨٩ر٦٧

��:א�"....א �

  رفع للجامعةوي.. الموافقة 

�٧٣٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح / د.مذكرة أ

دينا محمد عادل أحمد شلبي بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / درجة الماجستير في طب األطفال للطبيبة

  %.٧٩ر٣٩

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

عمرو عبد الحليم عبد الهادي السيسي بتقدير عام جيدجدا ونسبة / درجة الماجستير في طب األطفال للطبيب

  %.٧٨ية مئو

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

 ونسبة مئوية صفاء السيد مصطفي شاهين بتقدير عام جيدجدا/ درجة الماجستير في طب األطفال للطبيبة

  %.٧٥ر٨٨

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  %.٧٣ر٣٢ونسبة مئوية // ام جيدأهلة حسن مصطفي جاد بتقدير ع/ درجة الماجستير في طب األطفال للطبيبة

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // حمد أبو على بتقدير عام جيدأحمد م/ درجة الماجستير في التخدير والعناية المركزة للطبيب

  %.٦٧ر٣٠
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  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  درجة 

ونسبة مئوية // أماني محمد قطب موسي بتقدير عام جيد/ ساء للطبيبةالماجستير في التوليد وأمراض الن

  %.٧٣ر٧٥

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٣٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // وليد رفعت عبد الحميد يوسف بتقدير عام جيد/ ي الجراحة العامة للطبيبدرجة الماجستير ف

  %.٦٨ر١٧

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٤٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

محمد سعيد السنباوي بتقدير عام جيدجدا ونسبة / درجة الماجستير في عالج األورام والطب النووي للطبيب

  %.٧٥ر٢٩مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٤١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

التوليد اسات العليا في وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على منح دبلوم الدر/ د.مذكرة أ

من الالئحة الداخلية للدراسات ) ٨( وذلك طبقا لنص المادة سوزان سمير محمود الدبور/  للطبيبةوأمراض النساء

  .العليا بالكلية 

  �:א�"....א
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�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٤٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

طب أن الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بش/ د.مذكرة أ

من الالئحة الداخلية للدراسات ) ٨( وذلك طبقا لنص المادة غادة إبراهيم محمد محمود الليثي/ األسرة للطبيبة

  .العليا بالكلية 

  �:א�"....א

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٤٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

التخدير راسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في وكيل الكلية للد/ د.مذكرة أ

من الالئحة الداخلية للدراسات ) ٨( وذلك طبقا لنص المادة أبو عبيده أحمد حسن خضر/ والعناية المركزة للطبيب

  .العليا بالكلية 

  �:א�"....א

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٤٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

من الالئحة الداخلية ) ٨( وذلك طبقا لنص المادة عمرو عبد الرحمن عبد الغني حبوظة/ الباطنة العامة للطبيب

  .للدراسات العليا بالكلية 

  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة. .الموافقة 

�٧٤٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .أحمد محمد عبد الفتاح محمد / درجة الدكتوراه في أمراض الباطنة العامة للطبيب

��:א�"....א �

�امعةويرفع للج.. الموافقة  �

�٧٤٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح / د.مذكرة أ

  .مي أشرف كامل إبراهيم / درجة الدكتوراه في أمراض الباطنة العامة للطبيبة

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

2�٤٧٧/٧/٣/٢٠١٧מ�א�	و�وع� �

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

 جيدجدابتقدير عام عاصم محمد وفيق عبد اهللا /  للطبيبالقلب واألوعية الدمويةدرجة الماجستير في أمراض 

  %.٨١ر٨٦ونسبة مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. فقة الموا

�٧٤٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

أحمد إسماعيل رياض إسماعيل بتقدير عام جيدجدا / درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب

  %.٧٥ر٤٢ مئوية ونسبة

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٤٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  . إبراهيم السقا عالء الدين عبد السيد/ درجة الدكتوراه في التخدير والعناية المركزة للطبيب

��:א�"....א �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٥٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .عمرو محمد عطية كمون / درجة الدكتوراه في الجراحة العامة للطبيب

אא�"....:�� �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 
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�٧٥١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

 مئوية ونسبة// أحمد صالح الدسوقي عبد الهادي بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

  %.٧٠ر٥٥

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ر عام ممتاز ونسبة مئوية أحمد السيد حسن أبو الحسن بتقدي/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

  %.٨٦ر٤٧

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  درجة 

بد العظيم محمود بتقدير عام ممتاز ونسبة مئوية إيهاب سعيد ع/ الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

  %.٨٥ر٩٧

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

سارة محمد عبد الصادق عبد المقصود بتقدير عام جيدجدا ونسبة / للطبيبةدرجة الماجستير في الجراحة العامة 

  %.٧٨ر١١مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٥٧٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح / د.مذكرة أ

 ونسبة جدا بتقدير عام جيدمحمد مصيلحي عبد الصبور مصيلحي/ لماجستير في الجراحة العامة للطبيبدرجة ا

  %.٨٢ر٣٣مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // محمد عبد االله درويش بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

  %.٧٣ر٨٩

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية //  بتقدير عام جيدمحمد ناجي محمود درغام/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

  %.٦٩ر٢٠

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٨/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  %.٧٣ر٤٤ونسبة مئوية // حسام محمد السيد زايد بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٥٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // محمود محمد إبراهيم السيد فرج بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في جراحة العظام للطبيب

  %.٧١ر٦٨
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��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦٠/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  %.٦٥ر٦٩ونسبة مئوية // عيد السيد حسن محمد بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في جراحة العظام للطبيب

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦١/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // محمد حسين عبد المتعال بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في طب وجراحة العين للطبيب

  %.٧٤ر٤٢

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦٢/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // محمد على إبراهيم النحراوي بتقدير عام جيد/ درجة الماجستير في الجراحة العامة للطبيب

  %.٧٠ر٧٣

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٦٣٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

حسن جمال محمد على بتقدير عام جيد جدا ونسبة / درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب

  %.٧٥ر٢٢مئوية 

��:א�"....א �

  يرفع للجامعةو.. الموافقة 

�٧٦٤/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح / د.مذكرة أ

راندا محمد صديق بتقدير عام ممتاز ونسبة مئوية / الماجستير في طب المناطق الحارة وصحتها للطبيبة درجة

  %٨٨ر٤٥

��:אא�".... �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦٥/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

 جيدجدا ياسيمن عبد العزيز محمد الحاج على بتقدير عام/ درجة الماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية للطبيبة

  %.٧٧ر٩٧ونسبة مئوية 

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // الح نبيه أحمد بتقدير عام جيدأمنية ص/ درجة الماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية للطبيبة

  %.٧٣ر٠٩

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

أمير محمود التلواني بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / للطبيبدرجة الماجستير في األشعة التشخيصية 

  %.٧٥ر٢٤

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٨٧٦/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح / د.مذكرة أ

ونسبة مئوية // ناجي السيد ناجي بتقدير عام جيد/ راض الباطنة العامة للطبيبدرجة الماجستير في أم

  %.٦٩ر٨٣

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٦٩/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية // اسالم سعيد سالم عبد ربه بتقدير عام جيد/ لماجستير في طب الحاالت الحرجة للطبيبدرجة ا

  %.٦٥ر٨٣

��:א�"....א �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٧٠٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

  .رسالة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة ) ٢٤(

�א�"....א �

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

  طب وجراحة العينماجستير   انجي السيد محمود السيد/ ـ ط١

  :اللجنة 

  ةعة المنوفيس  قسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامأستاذ ورئي    هدي محمد كامل السبكي/ د.ـ أ

  اطنطقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة بأستاذ     محمد سامح الشوربجي/ د.ـ أ

  ةعة المنوفيقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جاممساعد بأستاذ     هاني أحمد خيري/ د  ـ 

  نماجستير طب وجراحة العي  محمود أحمد السيد حسن/ ـ ط٢

  :اللجنة 

  ةعة المنوفيقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامبأستاذ مساعد     حاتم محمد جاد مرعي/ ـ د

  اجامعة بنهبقسم طب وجراحة العين بكلية الطب مساعد أستاذ     ر عبد الحميد فايدايس/ دـ 

  ةنوفيعة المأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جام    فريد محمد وجدي فريد/ دـ 
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  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سمر عبد الستار محمد سالمان/ ـ ط٣

  :اللجنة 

  ةية والتناسلية بكلية طب المنوفياألمراض الجلدبقسم   متفرغأستاذ    إيمان عبد الفتاح سليط/ د.ـ أ

  ةمنوفيطب البكلية أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية     عزة جابر عنتر فرج/ د  ـ 

  اطنطأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة       بسمة مراد على/ د.أـ 

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  بسمة عبد الرحيم طلبة درويش/  طـ٤

  :اللجنة 

  ة المنوفيقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طبورئيس أستاذ     عالء حسن مرعي/ د.ـ أ

  ةالمنوفيأستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب        محمد أحمد باشا/د.ـ أ

  ابنهأستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة   عبد العزيز إبراهيم الطويل/ د.ـ أ

  ماجستير طب األطفال   يوسف الهنداويالرفاعىهاني /  طـ٥

  :اللجنة 

  ةالمنوفيال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطف    مها عاطف توفيق/ د.ـ أ

  ةالمنوفيال بكلية الطب جامعة سم طب األطفأستاذ متفرغ بق    سهير سيد أبو العال/ د.ـ أ

  ةالمنوفيال بكلية الطب جامعة بقسم طب األطفمتفرغ أستاذ     فهيمه محمد حسان/ د.ـ أ

  بنهاة الطب جامعة ال بكليب األطفأستاذ بقسم ط      رضا سند عرفه/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير طب األطفال  آية محمد ممدوح عبد العظيم/ ـ ط٦

  :اللجنة 

  ةالمنوفيال بكلية الطب جامعة طفأستاذ بقسم طب األ    مها عاطف توفيق/ د.ـ أ

  ةالمنوفيعة ال بكلية الطب جامسم طب األطفأستاذ متفرغ بق    سهير سيد أبو العال/ د.ـ أ

  اطنطال بكلية الطب جامعة تاذ بقسم طب األطفأس    محمد أحمد رويشة/ د.ـ أ

  ماجستير التوليد وأمراض النساء    سارة مختار نصار/ ـ ط٧

  :اللجنة 

  بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةورئيس أستاذ     أيمن عبد القادر شبانه/ د.ـ أ

  ةالمنوفيجامعة طب البقسم التوليد وأمراض النساء بكلية  مساعد أستاذ    عاطي صالحسعيد عبد ال/ ـ   د
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  ااض النساء بكلية الطب جامعة بنهأستاذ بقسم التوليد وأمر    محمد عبد السالم محمد/ د.ـ أ

  ةيالنساء بكلية الطب جامعة المنوفبقسم التوليد وأمراض مساعد أستاذ   عالء الدين فتح اهللا الحلبي/ د  ـ 

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير التوليد وأمراض النساء  عزة عبد الحميد محمد شعبان/ ـ ط٨

  :اللجنة 

  م التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقس    محمد أحمد سامي قنديل/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيلنساء بأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض ا    دطارق محمد سي/ ـ   د

  اطنطأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة     عصمت حمدي أبو زيد/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء ب  محمد عبد اهللا عبد السالم/ ـ   د

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير التوليد وأمراض النساء  مد صبري أحمد رواشمح/ ـ ط٩

  :اللجنة 

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

  ةكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء ب    محمد عبد اهللا رزق/ ـ   د

  اطنطأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة     مدي أبو زيدعصمت ح/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء ب   مسعود عبد الجيدعالء / ـ   د

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمود رمزي راشد/ ـ ط١٠

  :للجنة ا

  م التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقس  مدحت عصام الدين حلمي/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء ب     إبراهيم السباعيهنبي/ ـ   د

  ةلطب جامعة المنوفيكلية ااء ب النسأستاذ بقسم التوليد وأمراض    حامد السيد اللقوة/ د.ـ أ

  سعين شمأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة       ياسر أبو طالب/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد محمد سالمة جاد/ ـ ط١١

  :اللجنة 
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  نساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةم التوليد وأمراض الأستاذ بقس      زكريا فؤاد سند/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء ب   محمد عبد الغني عمارة/ ـ   د

  ةكلية الطب جامعة المنوفياء ب النسأستاذ بقسم التوليد وأمراض    حامد السيد اللقوة/ د.ـ أ

  اطنطوأمراض النساء بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم التوليد     السيد فتوح رخـــا/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  طب الحاالت الحرجةماجستير   محمد حسن عبد الوهاب/ ـ ط١٢

  :اللجنة 

  زة بكلية الطب جامعة المنوفيـة بقسم التخدير والعناية المركأستاذ    خالد أحمد ياسين/ د.ـ أ

  زة بكلية الطب جامعة المنوفيـةرالتخدير والعناية المأستاذ بقسم       غادة على حسن/ د.ـ أ

أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة     ياسر إبراهيم فتحي/ ـ   د

  المنوفيـة

  ماجستير الهستولوجيا  سعاد شبل شبل أبو حبسة/ ـ ط١٣

  :اللجنة 

   بكلية الطب جامعة المنوفيـةايالهستولوجم بقسورئيس أستاذ     مها السيد سليمان/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيـ بالهستولوجياأستاذ مساعد بقسم     غادة حسن الصيفي/ ـ   د

  ةكلية الطب جامعة المنوفي باالهستولوجيأستاذ بقسم     مايسة عطية كفافي/ د.ـ أ

  لزقازيقا بكلية الطب جامعة ايالهستولوجأستاذ بقسم   عائشة عبد المنعم الخضري/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  دعاء سالمة أحمد فودة/ ـ ط١٤

  :اللجنة 

  م األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـةتاذ بقسأس    أحمد عامر خميس/ د.ـ أ

  اإلسكندريةرن بكلية الطب جامعة م األمراض الصدرية والتدأستاذ بقس    أحمد يوسف شعبان/ د.ـ أ

  الطب جامعة المنوفيـة بكليةوالتدرن  األمراض الصدريةبقسم أستاذ مساعد     محمود موسي الحبشي/ د  ـ 

  ماجستير أمراض الباطنة العامة  باسم محمد السيد الخياري/ ـ ط١٥

  :اللجنة 

  الطب جامعة المنوفيـةة بكلية أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العام    أحمد شعبانمحمد / د.ـ أ
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  ةكلية الطب جامعة المنوفيبة بقسم الباطنة العامأستاذ مساعد   عالء الدين عبد السالم داوود/ ـ   د

  ةكلية الطب جامعة المنوفيبة مساعد بقسم الباطنة العامأستاذ     ياسين صالح ياسين/ د  ـ 

  ةالمنوفي جامعة  الكبد القومية بمعهدبقسم الباطنة العامأستاذ     نبيل عبد الحميد عمر/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد عزت محمد خلف اهللا/ ـ ط١٦

  :اللجنة 

  ةمتفرغ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيأستاذ     سناء سيد حافظ جزارين/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيم الباطنة العامة بقسأستاذ ب    صبري عبد اهللا شعيب/ د.أـ 

  اططنجامعة بكلية الطب ة بقسم الباطنة العاممساعد أستاذ     عمرو محمد جوالي/ د  ـ 

  دكتوراه الجراحة العامة  أحمد محمد نبيل فوزي/ ـ ط١٧

  :اللجنة 

  ةة بكلية الطب جامعة المنوفيـالعامم الجراحة أستاذ بقس    مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  رةالقاهة بكلية الطب جامعة العامم الجراحة أستاذ بقس    ل حسن أحمد التاجيجما/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةبقسم الجراحة العاممساعد أستاذ     تامر فخري عبد العزيز/ د  ـ 

  دكتوراه جراحة األذن واألنف والحنجرة  محمد عبد الحكيم خليفة/ ـ ط١٨

  :اللجنة 

  ةكلية طب المنوفيأستاذ متفرغ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة ب  للطيف إبراهيم الرشيديعبد ا/ د.ـ أ

  ا الطب جامعة طنطأستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بكلية    محمود فؤاد عبد العزيز/ د.ـ أ

  ةطب المنوفيجرة بكلية أستاذ ورئيس بقسم جراحة األذن واألنف والحن   بحيريعصام عبد الونيس/ د.ـ أ

  اجامعة طنططب الأستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بكلية     والء حسين أبو شليب/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية  كريمة عبد الهادي دياب/ ـ ط١٩

  :اللجنة 

  المنوفيةجامعة طب الولوجيا اإلكلينيكية بكلية أستاذ متفرغ بقسم الباث    جيهان كمال السعيد/ د.ـ أ

  ةالمنوفيبقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة مساعد أستاذ     وليد محمد فتحي/ د  ـ 

  ـرةجامعة القاهطب الأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية       مني سالم خليل/ د.ـ أ
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  عين شمساثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الب      منى محمد رفيق/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  دكتوراه أمراض الباطنة العامة    محمد فؤاد عجالن/ ـ ط٢٠

  :اللجنة 

  ةطب جامعة المنوفيأستاذ بقسم الباطنة العامـة بكلية ال    مصطفي محمد جاب اهللا/ د.ـ أ

  ةة الطب جامعة المنوفي بكلية العامالباطنةأستاذ مساعد بقسم   دوادعالء الدين عبد السالم / ـ   د

  ةالمنوفيبكلية الطب جامعة ة  العامالباطنةبقسم متفرغ أستاذ     إبراهيم محمد بغدادي/ د.ـ أ

  ـاطنطبكلية الطب جامعة ة  العامالباطنةأستاذ بقسم     لؤي مبروك االحول/ د.ـ أ

  )احدعلي أن يكون األول ، الثاني صوت و(

  دكتوراه جراحة المسالك البولية  باهر محمد عبد الرؤف محمد/ ـ ط٢١

  :اللجنة 

  ةطب جامعة المنوفيقسم جراحة المسالك البولية بكلية الورئيس أستاذ     سلطان محمد سلطان/ د.ـ أ

   )المشرف اإلجنبي( زراعة الكلي جامعة شيفلد استشاري    أحمد مصطفي حالوة/ د.ـ أ

  ورةنصالمبكلية الطب جامعة جراحة المسالك البولية بقسم أستاذ   لعينين عبد الباقيحسن أبو ا/ د.ـ أ

  ةالمنوفيـبكلية الطب جامعة جراحة المسالك البولية أستاذ بقسم   دعبد الجواأسامة عبد الوهاب / د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  لماجستير طب األطفا  محمد رضا حسني الجابري/ ـ ط٢٢

  :اللجنة 

  ةمعة المنوفيال بكلية الطب جاأستاذ بقسم طب األطف    أحمد ثابت محمود/ د.ـ أ

  ةجامعة المنوفيال بكلية الطب سم طب األطف بقمساعدأستاذ     داليا منير الالهوني/ د  ـ 

  ةالمنوفيال بكلية الطب جامعة قسم طب األطفأستاذ ب    أحمد أنور خطاب/ د.ـ أ

  اطنطال بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم طب األطف    عيسوينبيل مصطفي ال/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير طب وجراحة العين  محمد معوض محمد عيسي/ ـ ط٢٣

  :اللجنة 

  ةعة المنوفيأستاذ ورئيس  قسم طب وجراحة العين بكلية الطب جام    هدي محمد كامل السبكي/ د.ـ أ
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  ةعة المنوفيأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جام    د مرعيحاتم محمد جا/ ـ   د

  اة الطب جامعة طنطبقسم طب وجراحة العين بكليمساعد أستاذ   رباب محمد إبراهيم السحت/ د  ـ 

  ماجستير طب وجراحة العين  على عبد الحكم على الحايس/ ـ ط٢٤

  :اللجنة 

  ةعة المنوف قسم طب وجراحة العين بكلية الطب جاميسأستاذ ورئ     محمد كامل السبكيهدي/ د.ـ أ

  ةعة المنوفين بكلية الطب جامأستاذ بقسم طب وجراحة العي  عبد الرحمن السباعي سرحان/ د.ـ أ

  ان بكلية الطب جامعة طنطأستاذ بقسم طب وجراحة العي    عالء عامر الدرغامي/ د.ـ أ

�١٧٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

) ٣٥( للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تسجيل موضوع الرسالة لعدد وكيل الكلية/ د.مذكرة أ

  .طالب وطالبة ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة 

�א�"....א �

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

  جراحة التجميل والحروقراه دكتو  محمد ممدوح محمد الجندي /ـ ط١

  :موضوع الرسالة 

 دراسة مقارنة بين فصل الحلزون عن وترة األذن وتقنيات ماستردي في إصالح األذن البارزة 

  :المشرفون 

  بكلية الطب جامعة المنوفيـةجراحة التجميل والحروق قسم  ورئيسأستاذ        طارق فؤاد كشك/د.ـ أ

  روق بكلية الطب جامعة المنوفيـةميل والحس بقسم جراحة التجمدر    أحمد عبد العزيز تعلب/ ـ   د

  روق بكلية الطب جامعة المنوفيـةميل والحزميل بقسم جراحة التج    أشرف محمود الرهاوي/ ـ   د

  دكتوراه جراحة التجميل والحروق    هيثم شاكر أحمد رزق /ـ ط٢

  :موضوع الرسالة 

 "القريب"قة كوياناجي الصالح اإلحليل البولي السفلي الخلفي استخدام العضلة السلخية الصفنية كتعديل لطري

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـة      طارق فؤاد كشك/ د.ـ أ

   بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ مساعد    ياسر محمد عمر الشيخ/ ـ   د

  روق بكلية الطب جامعة المنوفيـةميل والحزميل بقسم جراحة التج    لرهاوي أشرف محمود ا/ـ   د
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  دكتوراه جراحة التجميل والحروق  سعد فتوح أبو شعبانمحمد /ـ ط٣

  :موضوع الرسالة 

  إلصالح عدم تناسق الثديينةالطرق المختلف

  :المشرفون 

  والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـةقسم جراحة التجميل بأستاذ       محمد أحمد مجاهد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـة    ياسر محمد عمر الشيخ/ ـ   د

  روق بكلية الطب جامعة المنوفيـةة التجميل والحمدرس بقسم جراح    أحمد عبد العزيز تعلب/ ـ   د

  ض القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمرا    أحمد حمدي عبد العظيم/ـ ط٤

  :موضوع الرسالة 

تقييم وظيفة البطين األيسر االنبساطية في مرضي الشرايين التاجية بإستخدام الموجات فوق الصوتية بخاصية 

  التتبع 

 النقطي

  :المشرفون 

  يـةأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــــة بكلية الطب جامعة المنوف      أحمد أشرف رضا/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأمراض القلب واألوعية الدموي مساعد أستاذ      وليد عبده حامد/ د  ـ 

   بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـة بكلية الطب جامعة المنوفيـةمدرس    القرشمختار أحمد / د  ـ 

  دكتوراه طب الصناعات والصحة المهنية  أسماء عبد الرحيم عبد اللطيف/ـ ط٥

  :موضوع الرسالة 

  الصحية بين المراهقات المعرضات للمبيدات الحشرية بمحافظة المنوفية ـ مصر االضطراباتبعض 

  :المشرفون 

  ع بكلية طب المنوفيـةغ بقسم الصحة العامة وطب المجتمـأستاذ متفر  جعفر محمد عبد الرسول/ د.ـ أ

  ة القومي جامعة المنوفيينيكية بمعهد الكبدأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكل      ألفت محمد هندي/ د.ـ أ

  مساعد الصحة المهنية بكلية الصحة العامة جامعة أيوا األمريكيةأستاذ       ديان رولمان/ د  ـ 

   بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب المنوفيـةمساعدأستاذ       إيمان عبد العظيم / د  ـ 

  ع بكلية الطب جامعة المنوفيـة العامة وطب المجتمسم الصحةمدرس بق    عزيزة سعد البدري/ ـ   د

  دكتوراه الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  إيمان عبد العزيز على جلبط/ـ ط٦
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  :موضوع الرسالة 

تقييم حقن صفائح الدم الغنية بالبالزم مقابل الكورتيزون استرشادا بالموجات فوق الصوتية لمفصل العجزي 

 مود الفقري المناعية الحرقفي ألمراض تصلب الع

  :المشرفون 

  ةالتأهيل بطب المنوفيـأستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم و    سمر جابر سليمان/ د.ـ أ

  ة والتأهيل بطب المنوفيأستاذ مساعد بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم    عالء عبد العزيز لبيب/ ـ   د

  ةب المنوفيــطكلية الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بقسم الطب ب مدرس      إيمان على عبد اهللا/ د  ـ 

  ةالمنوفيجامعة طب كلية ال بةخيصياألشعة التشقسم ب مدرس    محمد كامل عبد المجيد/ د  ـ 

  دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية    منال منير محمد منصور/ـ ط٧

  :موضوع الرسالة 

   المرضي المصابين بأنيميا البحر المتوسط فيBCL11A (rs11886868)تعدد األشكال الوراثية للجين 

  :المشرفون 

  ةالطب جامعة المنوفيـأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية     روحية حسن العدل/ د.ـ أ

  ةالطب جامعة المنوفية بكلية كلينيكيـأستاذ بقسم الباثولوجيا اإل  محمد عبد الرحيم سليمان/ د.ـ أ

  ةالطب جامعة المنوفيـال بكلية  طب األطفستاذ بقسمأ     رجبسهام محمد/ د.ـ أ

  ةالطب جامعة المنوفية بكلية ا اإلكلينيكيمدرس بقسم الباثولوجي    محمد أحمد حلوة/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة  حمد يسري إبراهيم أسماء م/ـ ط٨

  :موضوع الرسالة 

  لسرطان الغدة الدرقية المتباين نسبة الهرمون المحفز للغدة الدرقية قبل العملية كعامل خطر 

  :المشرفون 

  ةالطب جامعة المنوفية بكلية  بقسم الجراحة العامأستاذ    أحمد فرج أحمد القاصد/ د.ـ أ

  ةالطب جامعة المنوفية بكلية رس بقسم الجراحة العامـمد    عاصم فايد مصطفي/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة   أحمد سمير عبد العظيم حسن/ـ ط٩

  :وع الرسالة موض

  عوامل الخطر للتسرب في التوصيالت الطارئة لألمعاء الدقيقة

  :المشرفون 
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  ةمعة المنوفية بكلية الطب جاالجراحة العامأستاذ متفرغ بقسم     عواطف السيد فرغلي/ د.ـ أ

  ةب جامعة المنوفيـة بكلية الطقسم الجراحة العامأستاذ مساعد ب    محمد صبري عمار/ ـ   د

  ةب جامعة المنوفية بكلية الطالجراحة العامأستاذ مساعد بقسم     د صبري الجمالأحم/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة   مي محمد عبد العزيز نصار/ـ ط١٠

  :موضوع الرسالة 

  تقييم دور المضادات الحيوية كوقاية من تلوث الجروح لحاالت الحروق

  :المشرفون 

  جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ ورئيس قسم       طارق فؤاد كشك/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيةالجراحة العام بقسم مساعدأستاذ     تامر على سلطان/ د  ـ 

  روق بكلية الطب جامعة المنوفيـةميل والحمدرس بقسم جراحة التج    أحمد عبد العزيز تعلب/ ـ   د

   بكلية الطب جامعة المنوفيـةايميكروبيولوجمدرس بقسم ال    خياطأميرة حامد ال/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة    محمد أحمد عبد السالم/ـ ط١١

  :موضوع الرسالة 

  لألطفالدراسة مقارنة بين إصالح فتق اربي بمساعدة المنظار والتدخل الجراحي في عالج الفتق االربي 

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةعامالم الجراحة أستاذ بقس    مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةالعامم الجراحة أستاذ مساعد بقس    العزيزتامر فخري عبد / ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة   إسالم مصطفي مصطفي برسيم/ـ ط١٢

  :موضوع الرسالة 

  لنشطة للغدة الكظرية دراسة مقارنة بين الفتح الجراحي والمنظار الجراحي في حاالت األورام ا

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةالعامم الجراحة أستاذ بقس  سليمان عبد الرحمن الشخص/ د.ـ أ

   بكلية الطب جامعة المنوفيـةةالعامم الجراحة  بقسمدرس  محمد عبد الجليل البلشي/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامةهاشم محمد رضا السيد الرجبي / طـ١٣

  :ضوع الرسالة مو

  السدائل الثاقبة المتصلة العادة بناء الساق



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

����٢٠١٧−�٣−١٢א�	وא%ق��א#�دא�	��"د ��وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	����א����
�א�����
��	��س�א����
��	�ع�	�� �
  

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

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

٤٩ 
 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة المنوفيـة      طارق فؤاد كشك/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةالعامـم الجراحة أستاذ مساعد بقس    طارق محيي راجح/ ـ   د

  روق بكلية الطب جامعة المنوفيـةميل والحمدرس بقسم جراحة التج    عزيز تعلبأحمد عبد ال/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة    كريم محمد عودة/ـ ط١٤

  :موضوع الرسالة 

  تقييم التقنيات المختلفة في تصليح اإلحليل البولي السفلي األعجز

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةالعامة م الجراحأستاذ مساعد بقس     العزيزتامر فخري عبد/ ـ   د

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةالعامة درس بقسم الجراحم    محمد حامد عبد الستار/ ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة  محمد جمال حجازي محمد/ـ ط١٥

  :موضوع الرسالة 

  ج الكيماوي ما قبل الجراحة تقييم دور االستئصال التحفظي للثدي في سرطان الثدي المتقدم موضعيا بعد العال

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةاحة العامم الجرأستاذ بقس   عبد العظيم السيسيعالء/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةالعامة مدرس بقسم الجراح  محمود جمال الدين حجاج/ ـ   د

  التناسليةاألمراض الجلدية وماجستير    عبد الرحيم عيسيشهالء /ـ ط١٦

  :موضوع الرسالة 

    الكربون في التفتيت الموضعي للدهون أكسيدفاعلية طريقة الحقن بثاني تقييم 

  :المشرفون 

  ةية طب المنوفيقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلورئيس أستاذ     عالء حسن مرعي/ د.ـ أ

  ةطب المنوفيناسلية بكلية أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والت    عزة جابر عنتر فرج/ ـ   د

  ةالمنوفي بكلية الطب جامعة األشعة التشخيصيةبقسم مساعد أستاذ     أشرف أنس زيتون/ د  ـ 

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مني محمد حسين إبراهيم/ـ ط١٧

  :موضوع الرسالة 

  الجانيس كاينيز في مرض البهاق
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  :المشرفون 

  ةالمنوفيورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب أستاذ     عالء حسن مرعي/ د.ـ أ

  ةالمنوفيجامعة طب ال بكلية ااثولوجيالبأستاذ بقسم     أسماء جابر عبده/ د.ـ أ

  ةب جامعة المنوفيبكلية الط بقسم األمراض الجلدية والتناسلية مدرس    حسام عبد الحميد يس/ ـ   د

   الجلدية والتناسليةماجستير األمراض    إيناس حسن الزين/ـ ط١٨

  :موضوع الرسالة 

  دراسة االديبوكين في السيرم في األطفال الذين يعانون من االلتهاب الجلدي التأتبي

  :المشرفون 

  ةالمنوفيأستاذ ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب     عالء حسن مرعي/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفي بء الحيويةالكيميابقسم مساعد أستاذ     رانيا محمد عزمي/ د  ـ 

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  علياء إبراهيم أحمد محسب/ـ ط١٩

  :موضوع الرسالة 

  العالقة بين معدل باسي ومتالزمة اآليض الغذائي في مرضي الصدفية بجامعة المنوفية 

  :المشرفون 

  ةمنوفيـاض الجلدية والتناسلية بكلية طب الأستاذ متفرغ بقسم األمر    شوقي محمود الفرارجي/ د.ـ أ

  ةعة المنوفيأستاذ ورئيس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جام    نجالء محمد غنايم/ د.ـ أ

  ة الطب جامعة المنوفيمدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية    حسام عبد الحميد يس/ ـ   د

  التخدير والعناية المركزةر ماجستي   محمد أبو الفتوح أحمد عثمان/ـ ط٢٠

  :موضوع الرسالة 

دراسة تأثير استرواح الغشاء البريتوني على العالمات الحيوية والتدفق الدموي للكبد في مرضي الكبد المتليف 

  وغير المتليف أثناء العمليات الجراحية بالمنظار 

  :المشرفون 

   المنوفيـةبمعهد الكبد القومي جامعةــزة مركـالأستاذ بقسم التخدير والعناية       مجدي محمد خليل/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      صفاء محمد هالل/ ـ   د

  ةمنوفيمدرس التخدير والعناية المركـــزة بمعهد الكبد القومي جامعة ال    نجالء مصطفي حسين/ ـ   د

  الحاالت الحرجةماجستير      أحمد السيد البدوي/ـ ط٢١
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  :موضوع الرسالة 

  طرق التحكم في زيادة نسبة السكر بالدم لمرضي العناية المركزة

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      ياسر إبراهيم فتحي/ د ـ

  ة المنوفيـةطب جامعالمركـزة بكلية المدرس بقسم التخدير والعناية      بال قطيأشرف مليجي/ ـ د

  الحاالت الحرجةماجستير    إسالم أسامة أحمد أبو المجد/ طـ٢٢

  :موضوع الرسالة 

  تأثير عوامل االلتهاب على وظيفة الجهاز الدوري والقلب

  :المشرفون 

  منوفيـةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة ال      أيمن أحمد راضي/ ـ د

  ة المنوفيـةطب جامعمدرس بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية ال    أسماء إسماعيل سالمة/ ـ د

  ماجستير التخدير والعناية المركزة   حسام محمد على عبد الحميد/ـ ط٢٣

  :موضوع الرسالة 

  التخدير المكتبي خارج غرفة العمليات

  :المشرفون 

  زة بكلية الطب جامعة المنوفيـةركقسم التخدير والعناية المأستاذ ب    ممدوح السيد لطفي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    عز الدين صالح إبراهيم/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    أيمن على عبد المقصود/ ـ   د

  ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمد طارق على يوسف/ـ ط٢٤

  :موضوع الرسالة 

 عمليات أثناءمعالجة السوائل المرشدة بواسطة مقياس القلب الكهربائي مقابل الضغط الوريدي المركزي 

  . ) دراسة محكمة عشوائية(ثني عشر البنكرياس واالرأساستئصال 

  :المشرفون 

  زة بكلية الطب جامعة المنوفيـةركأستاذ بقسم التخدير والعناية الم     عمرعمر عبد العليم/ د.ـ أ

  زة بكلية الطب جامعة المنوفيـةكرأستاذ بقسم التخدير والعناية الم       أحمد يسخالد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    إيمان سيد إبراهيم / ـ   د
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  ة المنوفيـةطب جامعمدرس بقسم التخدير والعناية المركـزة بكلية ال     أحمد على عبد العزيز/ـ  د

  ماجستير األشعة التشخيصية  إيمان حامد على الريس/ـ ط٢٥

  :موضوع الرسالة 

   تضخم الغدد الليمفاوية بالعنقدور التقنيات الحديثة للرنين المغناطيسي في توصيف

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةقسم األشعة التشخيصيأستاذ ب    عالي العزيز ممحمد عبد/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةرس بقسم األشعة التشخيصيـمد    وليد عبد الفتاح موسي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال  هبة محمود عبد السميع/ـ ط٢٦

  :موضوع الرسالة 

  الت الحرجة في األطفال في المصل للحا" ٢اإلس ـ تي ـ "دراسة نسبة 

  :المشرفون 

  ال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم طب األطف    أحمد أنور خطاب/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـة    حمد سعيد المكاويم/ ـ   د

  المنوفيـةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلية الطب جامعة     ريم محسن الخولي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال     هند محمد عفت خطاب/ـ ط٢٧

  :موضوع الرسالة 

  مستوي عنصر السيلينيوم بالدم في األطفال المصابين بالتشنجات الحرارية

  :المشرفون 

  ال بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم طب األطف    أحمد ثابت محمود/ د.ـ أ

  س بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيـةمدر  يسامح عبد اهللا عبد النب/ ـ   د

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةاإلكلينيكي بقسم الباثولوجيا أستاذ   مهاد عبد الرافع البسيوني/د. أـ

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    عزة رمضان محمد عبد الخالق/ـ ط٢٨

  :موضوع الرسالة 

  ي الذين يعانون من سرطان الدم الحادأهمية التعبير عن جينات هوكس في المرض

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةيا اإلكلينيكيأستاذ متفرغ بقسم الباثولوج    سامية حسن قنديل/ د.ـ أ
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  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيم    إيمان على أحمدي/ ـ   د

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةيويسم الكيمياء الحمدرس بق    صفاء إبراهيم طايل/ ـ   د

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية عمرو عبد الحميد عبد المحسن/ـ ط٢٩

  :موضوع الرسالة 

 الوالدة كامل النمو المصابين  كعالمة للموت المبرمج للخاليا قبل وبعد العالج الضوئي في األطفال حديثي٥٣بي 

  ة المنوفية باليرقان في مستشفيات جامع

  :المشرفون 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةثولوجيا اإلكلينيكيـأستاذ متفرغ بقسم البا    جيهان كمال السعيد/ د.ـ أ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيم  بالل عبد المحسن منتصر/ ـ   د

  بكلية الطب جامعة المنوفيـةمدرس بقسم طب األطفال     زين عبد اللطيف عمر/ ـ   د

  ماجستير طب األسرة     ليماء ربيع عبد العزيز/ـ ط٣٠

  :موضوع الرسالة 

  وعي أطباء الرعاية الصحية األولية نحو مضاعفات العضالت والعظام لمرضي السكري النوع الثاني

  :المشرفون 

  ة والتأهيل بطب المنوفيمأستاذ مساعد بقسم الطب الطبيعي والروماتيز    عالء عبد العزيز لبيب/ ـ د

  رة بكلية الطب جامعة المنوفية طب األسمدرس بقسم    نجوي نشأت حجازي/ ـ د

  أمراض الباطنة العامةماجستير     أحمد محمد عبد ربه/ـ ط٣١

  :موضوع الرسالة 

  والعالقة بمضاعفات األوعية الدموية الدقيقة في مرضي السكري من النوع الثاني ) د(مستوي فيتامين 

  :مشرفون ال

  ةطب جامعة المنوفية بكلية السم الباطنة العامأستاذ بق    مصطفي محمد جاب اهللا/ د.ـ أ

  ةة الطب جامعة المنوفية بكلي العامأستاذ مساعد بقسم الباطنة  محمد عبد الرؤوف قرني/ ـ   د

  لمنوفيـةة بكلية الطب جامعة اويأستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحي   داوودأشرف عبد الرؤوف/ ـ   د

  دكتوراه أمراض الباطنة العامة     سها أحمد محمد فواز/ـ ط٣٢

  :موضوع الرسالة 
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 وسمك بطانت الشريان السباتيي في مرضي الفشل الكلوي المزمن الغير مصابين ٢٣عامل نمو الخاليا الليفية 

  بالسكري وتحت العالج التحفظي 

  :المشرفون 

  ةلطب جامعة المنوفية بكلية ام الباطنة العامـبقسرغ متفأستاذ     سناء سيد حافظ جزارين/ د.ـ أ

  ةة الطب جامعة المنوفيأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلي  محمد عبد الرؤوف قرني/ ـ   د

  ةة الطب جامعة المنوفيـة بكليم الباطنة العاممدرس بقس    محمد زكريا نوح/ ـ   د

   بكلية الطب جامعة المنوفيـةةي التشخيصاألشعةأستاذ بقسم     محمد رمضان الخولي/ د. أـ

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيم  بالل عبد المحسن منتصر/ ـ   د

  ماجستير أمراض التخاطب     أمينة جميل عبد العليم/ـ ط٣٣

  :موضوع الرسالة 

  دور عوامل النمو في عالج اضطرابات الصوت

  :المشرفون 

  ةكلية طب المنوفيأستاذ متفرغ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة ب  مد الشرنوبيمحمد قمر مح/ د.ـ أ

  أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس    محمد على سعد بركة/ د.ـ أ

  رةلطب جامعة القاهب بكلية اطأستاذ أمراض التخا    حسام محمد الدسوقي/ د.ـ أ

  ةبكلية الطب جامعة المنوفيب ط التخامدرس أمراض    إيمان عزت عبد الواحد/ ـ   د

  الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةماجستير    فاطمة عفت رمضان حشيش/ـ ط٣٤

  :موضوع الرسالة 

  التأثير الوقائي المحتمل للكويرستين على تسمم القلب المحدث بالدوكسوروبيسين في الجرذان 

  :المشرفون 

   رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية بالكليةأستاذ مساعد و قائم بعمل    مها محمد البطش/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفية    محمود حامد العضيمي/ ـ   د

  ةعة المنوفيا بكلية الطب جاماثولوجيأستاذ بقسم الب  مشيرة محمد عبد الواحد/ د.ـ أ

  ةيـة بكلية الطب جامعة المنوفياء الحيويكيممدرس بقسم ال    شرين صبحي السيد/ ـ   د

  ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد شحاته عبد الجليل/ـ ط٣٥

  :موضوع الرسالة 
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   ميكروجلوبيولين في مرض تسمم الحمل٢دراسة لتوضيح دور السيستاتين سي والبيتا 

  :المشرفون 

  أمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةم التوليد وأستاذ متفرغ بقس    محمد عادل السيد على / د.ـ أ

  م التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقس     حامد السيد اللقوة/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفي بقسم التوليد وأمراض النساء بمدرس    هيثم أبو على حمزة/ ـ   د

  ةعة المنوفي بكلية الطب جامةييا اإلكلينيكولوجالباثأستاذ بقسم      عبد الرحمن سنبلأحمد/ ـ   د

  ماجستير جراحة األذن واألنف والحنجرة  هند محمد حسن الشامي/ـ ط٣٦

  :موضوع الرسالة 

  الخالفات والتحديات الحالية في تشخيص وعالج حساسية األنف 

  :المشرفون 

  ةكلية الطب جامعة المنوفيـرة بأستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنج    أيمن السيد عبد العزيز/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة ب    ياسر عبد الوهاب خليل/ د.ـ أ

  ةكلية الطب جامعة المنوفيـأستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة ب  طارق عبد الرحمن عبد الحافظ/ ـ   د

  اجستير األمراض الصدرية والتدرنم   وسام عبد القادر حسيني /ـ ط٣٧

  :موضوع الرسالة 

  دور فحص الجسم المضاد جي للجليكوليبيد في تشخيص مرض الدرن الرئوي

  :المشرفون 

  ةمعة المنوفيأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب جا    أمل أمين عبد العزيز/ د.ـ أ

  والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيـة األمراض الصدريةسم مساعد بق أستاذ  إبراهيم إبراهيم المحالوي/   دـ 

  ة جامعة المنوفي بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطبمدرس    جيهان على عبد العال/ د  ـ 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيم  بالل عبد المحسن منتصر/ ـ   د

  الفسيولوجياماجستير      مدالشيماء إبراهيم مح/ـ ط٣٨

  :موضوع الرسالة 

 على مستوي الجلوكوزو وظائف الكلي وبعض ١دراسة تأثير معزز مستقبالت البيبتيد شبيه الجلوكاجون 

  القياسات الديناميكية بالدم في الجرذان المصابة بالسكري 

  :المشرفون 
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  ة جامعة المنوفيكلية الطبا بيأستاذ متفرغ بقسم الفسيولوج    سهير عبد الحميد صالح/ د.ـ أ

  ةمعة المنوفيا بكلية الطب جاولوجيبقسم الفسيمساعد أستاذ   سوزي فايز كامل عويضة/ د  ـ 

  ةالمنوفيا بكلية الطب جامعة  بقسم الفسيولوجيمدرس    أحمد محمد محمد جعفر/ د  ـ 

  ةوفيـمعة المنا بكلية الطب جاقسم الفسيولوجي بمدرس    شيماء محمد عبد الغني/ د  ـ 

�٢٧٧/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

الدكتوراه الطب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تعديل موضوع رسالة / د.مذكرة أ

  : تعديال غير جوهريا على النحو التالي أحمد نبيل رمضان / النفسي للطبيب

كلينيكية ، سيكوميترية ، فسيولوجيا كهربائية دراسة إ: أشقاء األطفال المصابين بالتوحد : موضوع الرسالة 

  وذلك بناءا على طلب السادة المشرفين على الرسالة  .. .وتصوير مقطعي باصدار بوزيتروني 

�  �:א�"....א

  ويرفع للجامعة... الموافقة 

�٧٧٣/٧/٣/٢٠١٧א�	و�وع�2מ� �

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

ونسبة مئوية //  بتقدير عام جيدوالء محمد حسن الزوبري/  للطبيبةالباثولوجيا اإلكلينيكيةدرجة الماجستير في 

  %.٧٤ر٧٥
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  ويرفع للجامعة.. الموافقة 
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الخاصة بالبنية % ٤٠الموافقة على استخدام نسبة ـ بشأن لشئون التعليم والطالب يل الكلية وك/ د.مذكرة أ

لحين زيادة عدد الطالب المشتركين في البرنامج أسوة تغطية تكاليف التدريس لبرنامج الطب التكاملي التحتية  ل

�.بالعام الماضي  �
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  ةموافقال

/ موضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن السيد األستاذ الدكتوروإلى هنا انتهى المجلس من نظر ال

   .رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و أحمد أحمـد على جمال الدين


