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 أمانة المجالس واللجان       

 
 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2018/2019" للعام الجامعي ةالرابع" الجلسة 

  9/12/2018الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

يوم  العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  2018/2019" للعام الجامعي الرابعةالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  9/12/2018وافق الم األحد

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

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     د سامي قنديل ـ أ.د/ محمد أحم
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
  المركـــزة رئيس قسم التخدير والعناية       ـ أ.د/حاتم أمين عطا هللا

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 
   األمراض المتوطنــــــــة رئيس قسم     عاطف أبو السعود عليـ أ.د/
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    محروسأميمه أبو الفتح محمد ـ أ.د/ 

 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 

   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ
   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      فتحي حمودة ـ أ.د/مها أحمد

 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواوي د/ أ.ـ 
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
   رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     ـ أ.د/ عصام الدين جابر صالح 

 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  لتجميل والحــــروق قسم جراحة ا رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم       هشام ضياء عبدالرازق ـ أ.د/ 

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان
 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ      عياد هيام عبد السميع ـ أ.د/
 عالج األورام والطب النووي رئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 
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 رئيس قسم طب األســـرة    هالة محمد المصيلحي شاهين ـ أ.د/ 
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ـ   د/ رفيق فكري برسيم  

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
  طب األســــرة أستاذ متفرغ بقسم     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات

 أستاذ بقسم طب األطفال     ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار

 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/
  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نادية صالح النحاس ـ أ.د/
 أستاذ بقسم الفسيولوجيا     جرجس صبري يوسف ـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــنجبقسم األنف واألذن والحسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي      إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/

 ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق أ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 
 الكيمياء الحيويـــة أستاذ بقسم      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد
    أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام      أيمن محمد محمود عبيد ـ أ.د/

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر
 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     ضير ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خ

 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
  إلكلينيكيـــــــةأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم ا     عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 
     أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولية     محمد عبد المنعم الشاذلى ـ أ.د/

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم
 متفرغ بقسم جراحة العظامأستاذ      بهاء الدين محمد السروي ـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      وبيمحمد قمر الشرنـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم طب األطفالأستاذ      علي محمد الشافعيـ أ.د/ 
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    الشاذلي د/ رانيا محمد عزمي
  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ   د/

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء     لسيد الدماطيـ  د/ وائل جابر ا

 
  

 * وحضر كل من اإلنابة أ.د/ رئيس القسم :
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 الهستولوجيا بقسممساعد أستاذ   رانيا إبراهيم ياسين د/   ـ 
  الجراحة العامة بقسممساعد أستاذ    عمار محمد صبري د/   ـ  
  ية والتدرن قسم األمراض الصدر ب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 

 * وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :
 أستاذ بقسم الجراحة العامــة  ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني   أستاذ بقسم الباطنة العامـــة  سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 

 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم   ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 
 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 

 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة  الء فريد عبد العزيز موسيأ.د/و  ـ
   ــاءأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــ ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي
 درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت ـ أ.د/ إبراهيم إبراهيم المحالوي  عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي
 .  بالمستشفيات الجامعية  األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة  ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة د/ عبد المجيد حسن كمال قابل   ـ
 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة    ـ أ.د/ حسين أحمد ندا    مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد

 
كلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم عميد ال أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
في قطاعات شئون التعليم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومعمل المهارات  2018تم عرض تقرير أداء شهر نوفمبر *

 اإلكلينيكية والبحوث العلمية . 
 

 األستاذ بقسم الطفيليات مديرا لوحدة القياس والتقويم بالكلية .* الموافقة على ترشيح أ.د/ جيهان صالح صادق 
 

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

 أوال : المصادقات :
 375/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافــ  األحــدوالمنعقــدة يــوم  2018/2019 يللعــام الجــامع" الثالثــةلكليــة " الجلســة المصــادقة علــى محضــر اجتمــاع مجلــس ا 
 . 374/3/11/2018حتى  267/3/11/2018 والمتضمنة القرارات من  11/11/2018
 : ـرارـالقــ

ناسلية عدد المدرس بقسم األمراض الجلدية والت د/ نهي محمد داودـــ   372/3/11/2018لموضوع رقم لبعد إضافة  المصادقة
الموافقـة علـى تسـجيل أبحـاث  ــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث  ( حيث أنه سـق  سـهوا مـن2األبحاث )

 .للسادة أعضاء هيئة التدريس 
 376/4/12/8201 الموضوع رقم

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

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
 كل من : * الموافقة على سفر 

اللقـاء لحضـور  رجبودابسـت بـالماألسـتاذ المسـاعد بقسـم الفسـيولوجيا بالكليـة إلـى  ــ د/ يحيي محمد نجيب عبـد السـالم1
  2019مايو 14حتى  17في الفترة من  مه الجمعية األوروبية للقلباألوروبي للعناية بالقلب إكلينيكيا وجراحيا وبحثيا الذي تنظ

 لسيادته محاضرة مقبولة بالمؤتمر . دعلى نفقة الجامعة حيث يوج
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لحضــور  فيينــا بالنمســاالمــدرس بقســم األشــعة التشخيصــية بالكليــة إلــى  شــيماء عبــد الحميــد عبــد المجيــد حســنينــــ د/ 1
علــى نفقتهــا الخايــة حيــث يوجــد  2019مــارس  3فبرايــر حتــى  27فــي الفتــرة مــن  2019مــؤتمر الجمعيــة األوروبيــة ل شــعة 

 لسيادتها دعوة لحضور المؤتمر .
المدرس المساعد بقسم القلب واألوعية الدموية بالكلية وعضو * الموافقة على مد بقاء الطبيب/ أحمد على رحيم الغلبان 

اســتكمال العــام الخــامس مــن  18/2/2019حتــى  30/11/2018ارا مــن بعثــة األشــرام المشــترة  لمــدة ثالثــة أشــهر بالخــارج اعتبــ
 2019ه أجـــادة دراســـية مـــن اليـــوم التـــالي وحتـــى ديســـمبر إنهـــاء بعثـــة اإلشـــرام المشـــترة ومنحـــ.. و تـــاريخ التســـجيل رـــدون مرتـــب .

يــة وبــدون مرتبــات الســتكمال الجــزء الخــارجي علــى أن تــتم المناقشــة والحصــول علــى الــدكتورا  مــن أرض الــوطن علــى نفقتــه الخا
 بالداخل والخارج .
 377/4/12/8201 الموضوع رقم

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية شئون التعليم والطالبالمصادقة على موضوعات 
 : ـرارـالقــ

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة
الدرعه من كلية الطب جامعة طـرارلس رليبيـا إلـى الكليـة بالفرقـة  تحويل الطالب/ محمد عباس عبد القوي * الموافقة على 
عــن طريــ  اإلدارة العامــة لتنســي  القبــول للثانويــة العامــة والشــهادات المعادلــة العربيــة ...   2018/2019األولــي للعــام الجــامعي 

 قيد  نظرا لويول ملف أوراقه متأخرا .وإرجاء 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 378/4/12/8201 مالموضوع رق

 الثالثـاءوالمنعقدة يوم  2018/2019" للعام الجامعي الثانية  " الجلسةالدراسات العليالجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 6/11/2018المواف  

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 379/4/12/8201 الموضوع رقم

والمنعقـــدة يـــوم  2018/2019" للعـــام الجـــامعي  الثانيـــة" الجلســـة  بـــاديلجنـــة القـــيم والمإحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 . 28/11/2018المواف   األربعاء

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 380/4/12/8201 الموضوع رقم

 األحـدوم والمنعقدة ي 2018/2019" للعام الجامعي الثالثة  " الجلسةالعالقات الثقافيةلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 2/12/2018المواف  

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 381/4/12/8201 الموضوع رقم

 األحـــدوالمنعقـــدة يـــوم  2018/2019" للعـــام الجـــامعي  الثانيـــة" الجلســـة  المكتبـــاتلجنـــة إحاطــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــاع 
 . 2/12/2018المواف  

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 382/4/12/8201 الموضوع رقم

والمنعقدة يوم  2018/2019" للعام الجامعي  الثانية" الجلسة  شئون التعليم والطالبلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 9/12/2018المواف   األحد
 : ـرارـالقــ
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 إحاطة المجلس علما
 383/4/12/8201 الموضوع رقم

ــاما الطــب التكــامليمجلــس إدارة بر إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع   2018/2019" للعــام الجــامعي  الرابعــة" الجلســة  ن
 . 9/12/2018المواف   األحدوالمنعقدة يوم 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على ما جاء بالمحضر وإحاطة المجلس علما .
 

 ثالثا : موضوعات أخري  :
 438/4/12/8201 الموضوع رقم

ـــ ـاألســتاذ بقســم الجراحــة العامــة أ.د/ أيمــن أحمــد أحمــد البتــانوني ام  و أ.د/ رئــيس قســم جراحــة العظــكــل مــن : عــرض خطــاب   ـ
المعيـــدين والمدرســـين المســـاعدين لترقيـــة  يكمتطلـــب أساســـ( Assessment)وجـــوب الحصـــول علـــى دورات فـــي التقـــويم بشـــ ن

 Dسام اإلكلينيكية مسـتوي ل ق و  A & Cاألكاديمية مستوي  على أن يكون الدورات لألقسـام والمدرسين واألساتذة المساعدين

& E  , A  وأقترح على وضع توقيت نهائي ملزم لكافة األقسـام .. يومين وثالثة أيام حضور. علما بأن هذ  الدورات تتراوح رين
لوجــوب الحصــول علــى هــذ  الــدورات للســادة المدرســين واألســاتذة المســاعدين واألســاتذة حتــى نضــمن تطــوير االمتحانــات ونضــمن 

 . تطوير لكافة مستويات القائمين بالعملية التعليميةويول هذا ال
 : ـرارـالقــ

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالموافق
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
 538/4/12/8201 الموضوع رقم

 على إيقاف قيد كل من : الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ايقـاف القيـد األول   2018/2019ي للعـام الجـامع المقيـد  بالفرقـة األولـيفؤاد محمد عبد الحميد أبو راضي  /لطالـباــ 1

 نظرا لظروفه الصحية.
نظـرا لظـروف  الثالـ ايقـاف القيـد   2018/2019ي للعـام الجـامع المقيـدة  بالفرقـة األولـيميـار أحمـد جمـال  /ةالطالبـــ 2

 سفرها مع العائلة .
ايقـاف القيـد األول نظـرا   2018/2019ي للعـام الجـامع بالفرقـة الثانيـة  ةالمقيـدياسمين خالـد منجـود عطيـة  /ةالبالطــ 3

 لمرافقة أختها المريضة بورم غير حميد .
ايقاف القيـد الثـاني نظـرا   2018/2019ي للعام الجامع المقيد  بالفرقة األوليأحمد طارق محمد أبو غالية  /الطالبــ 4
 الصحية.لظروفه 
ايقاف القيد الثاني نظرا تحديـد   2018/2019ي للعام الجامعالثالثة المقيد  بالفرقة رامي محمد أحمد الغلق  /الطالبــ 5

 موقفة من التجنيد .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 638/4/12/8201 الموضوع رقم

علـى تصـحيح اسـم الطالبـة/ فـايزة سـعيد عبـد المـؤمن يوسـف  الموافقـةبشـأن ــــ  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
رنــاءا علــى قــرار لجنــة المنوفيــة رقــم  أميــرة ســعيد عبــد المــؤمن يوســف إلــى 2018/2019 دة بالفرقــة الرابعــة للعــام الجــامعيالمقيــ
 . 23/9/2018( رتاريخ 8753)

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 783/4/12/8201 الموضوع رقم
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أنــس أحمــد  المقــدم مــن الطالــب/علــى قبــول العــذر المرضــي  الموافقــةـــــ بشــأن  لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
عن دخـول امتحانـات الـدور الثـاني )الباطنـة العامـة )العذر السابع(  2017/2018بالفرقة الخامسة للعام الجامعي محروس جلبط 
 ـــــ األطفال( .

 : ـرارـقــال

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 838/4/12/8201 الموضوع رقم

 . 2018/2019على الخطة الدراسية للعام الجامعي  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 389/4/12/8201 الموضوع رقم

 2+  5ـــ بشأن التغذية الراجعة المرسلة من لجنة مراجعة ررنـام  الطـب التكـاملي  لشئون التعليم والطالبالكلية مذكرة أ.د/ وكيل 
 والتأكيد على نقاط القوة ومناقشة نقاط الضعف .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 390/4/12/8201 الموضوع رقم

وتنميـة مهـارات التـدريس التكـاملي فـي  أدارج دورات تطوير المحاضـراتن ـــ بشأ طالبلشئون التعليم والمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ــ للتعيين لدرجة مدرس مساعد 1الدرس العملية واإلكلينيكية والمحاضرات التابعة لمركز تطوير التعليم ضمن الدورات الالزمة : 

 ـــ للترقي لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ2 ومدرس  
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  فقةالموا
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: خامسا 
 913/4/12/8201 الموضوع رقم

 24/11/2018حتـى  1/11/2018احتسـاب الفتـرة مـن الموافقـة علـى ـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم طب وجراحة العين
 ه كان في الخارج وذلك لظروف مرضية .أجازة بدون مرتب حي  أن األستاذ بالقسمأ.د/ حسن جمال الدين فرحات  للسيد
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 293/4/12/8201 الموضوع رقم

تعيين المعيدين باألقسام اإلكلينيكية بالكلية بناء على إعالن الجامعة بتـاري  الموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 تالي :على النحو ال 17/10/2018و  16/10/2018

 معيد بقسم جراحة المسالك البولية   ـــ ط/ محمود عبد العزيز موسي عامر1 
 معيد بقسم جراحة المسالك البولية   ـــ ط/ محمد أحمد عبد البر خليل2 
 بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ةمعيد   ـــ ط/ هاجر سعيد موسي نصار3 
 سم الباثولوجيا اإلكلينيكية بق ةمعيد  ـــ ط/ الشيماء ربيع سليمان الخولي4 
 بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ةمعيد   ء السيد رمضان جنينةاـــ ط/ دع5 
 معيدة بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   ـــ ط/ دعاء محمد يالح الدين محمد6 
 معيدة بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  ـــ ط/ أية مجي عبد الخال  عالم7 
 معيد بقسم األمراض العصبية والنفسية  أحمد رمضان محمد راضي /ـــ ط8 
 معيدة بقسم طب األسرة   ـــ ط/ روفيدة محمد إرراهيم السقا9 
 معيدة بقسم طب األسرة    ـــ ط/ جهاد فريد محمد الضبع10 
 معيد بقسم جراحة التجميل والحروق   ـــ ط/ عمرو محمود معوض المعناو11 
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 معيدة بقسم الباطنة العامة   دي عقل ديدـــ ط/ غادة حم12 
 معيد بقسم الباطنة العامة ـــ ط/ أحمد محمد كمال أحمد أرو العنين13 
 معيد بقسم الباطنة العامة  ـــ ط/ مصطفي مكرم على عرفه14 
 معيد بقسم األشعة التشخيصية  ـــ ط/ أحمد جارر فتوح عبد السالم15 
 معيدة بقسم األشعة التشخيصية  محمـــ ط/ إسراء عبد الظاهر دكي 16 
 معيدة بقسم التخدير   ـــ ط/ أسماء فودي حداد17 
 معيد بقسم التخدير   ـــ ط/ أحمد شرم السيد سالم18 
 معيد بقسم التخدير   ـــ ط/ إرراهيم أحمد إرراهيم19 
 معيدة بقسم التخدير   ـــ ط/ سمر عادل يحيي20 
 دة بقسم التخديرمعي   ـــ ط/ نهال أحمد رشدي21 
 معيد بقسم التخدير   ـــ ط/ محمود عبد القوي 22 
 معيد حاالت حرجة بقسم التخدير   ـــ ط/ محمد محمود حلمي ردر23 
 معيدة حاالت حرجة بقسم التخدير   ـــ ط/ بسمة محمود عوض24 
 معيد حاالت حرجة بقسم التخدير   ـــ ط/ أحمد ظريف عبد الباس 25 
 معيد بقسم جراحة القلب والصدر  مرضي محمد يقوش ـــ ط/ محمد26 
 معيدة بقسم التوليد وأمراض النساء   ـــ ط/ آالء ناجي محمد الغزالي27 
 معيدة بقسم التوليد وأمراض النساء    ـــ ط/ أمل شفي  حامد28 
 معيد بقسم التوليد وأمراض النساء   ـــ ط/ محمد يالح سليم29 
 األمراض المتوطنةمعيدة بقسم   د المتوليمها مصطفي محمـــ ط/ 30 
 معيدة بقسم األمراض الصدرية  ـــ ط/ حنان عبد العزيز موسي الجمل31 
 معيد بقسم الجراحة العامةـــ ط/ محمود محمد عبد المحسن شعير32 
 معيد بقسم الجراحة العامة  ـــ ط/ هيثم محمد عاطف حامد33 
 معيد بقسم الجراحة العامة  ةـــ ط/ أحمد ماهر حامد أحمد مجري34 
 معيدة طب طوارئ بقسم الجراحة العامة   ـــ ط/ سماح سعد إرراهيم35 
 معيدة طب طوارئ بقسم الجراحة العامة  ـــ ط/ رانيا يالح السيد النحاس36 
 معيدة بقسم األمراض الجلدية والتناسلية  ـــ ط/ علياء فتحي شحاته السواح37 
 معيد بقسم عالج األورام والطب النووي    حمد جودةـــ ط/ محمد عالء م38 
 معيد بقسم عالج األورام والطب النووي   ـــ ط/ يوستينا ناجي كامل ميخائيل39 
 بقسم عالج األورام والطب النووي  ةمعيد ـــ ط/ منار يالح الدين على عبد السميع40 
 عينمعيدة بقسم طب وجراحة ال  ـــ ط/ لمياء سليمان سعد سليمان41 
 معيد بقسم طب وجراحة العين  ـــ ط/ محمود توفي  عبد الرحمن42 
 معيد بقسم القلب واألوعية الدموية  ـــ ط/ أحمد مرضي جارر حماد43 
 معيد بقسم طب األطفال  ـــ ط/ محمود محمد عبد الحميد44 
 معيد بقسم طب األطفال  ـــ ط/ إرراهيم عبد الرحمن سليمان45 
 معيدة بقسم طب األطفال  كمال الباد عبد هللاـــ ط/ إسراء 46 
 معيد بقسم طب األطفال   ـــ ط/ أحمد محمد أحمد شلبي47 
 معيد بقسم طب األطفال   ـــ ط/ كيرلس سمعان محروس48 
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 339/4/12/8201 الموضوع رقم

تعيين المعيدين باألقسام األكاديمية بالكلية بناء على إعـالن الجامعـة بتـاري  ى الموافقة علـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 :على النحو التالي  10/10/2018

 معيدة بقسم الكيمياء الحيوية   ـــ ط/ فاطمة محمود قطب1 
 معيدة بقسم الهستولوجيا  ـــ ط/ أسماء فودي حلمي عبد الباقي2 
 م الطفيلياتمعيدة بقس   ـــ ط/ والء حمدي محمود3 
 معيدة بقسم الميكروبيولوجيا   ـــ ط/ داليا محمد نبيل شعبان4 
 معيدة بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـــ ط/ جهاد عادل جمال السيد5 
 معيدة بقسم الباثولوجيا    ـــ ط/ منه هللا أحمد طه6 
 الفارماكولوجيامعيدة بقسم     ـــ ط/ إسراء دكي السيد7 
 معيدة بقسم الفسيولوجيا   صر  دخيل عبد الرحمنـــ ط/ ن8 
 معيدة بقسم التشريح  ـــ ط/ إيمان عادل محمد سليمان دعير9 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 439/4/12/8201 الموضوع رقم

بقسـم جراحـة العظـام  لمعيـداحـاتم فهمـي محمـد السـيد حمـودة  /الطبيـبتعيـين الموافقـة علـى ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد رذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 539/4/12/8201 الموضوع رقم

بقسـم طـب األطفـال بالكليـة  المعيـدةن محمـود قابيـل أميـرة حسـ /ةالطبيبـتعيـين الموافقة علـى ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد رذات ال لشغل وظيفة مدرس

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 639/4/12/8201 الموضوع رقم

لشغل وظيفـة بالكلية  الباثولوجيابقسم  المعيدةهند على الشحات  /ةلطبيباتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد رذات ال مدرس
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 739/4/12/8201 الموضوع رقم

بقسـم طـب  المـدرس المسـاعدمي الصياد عبد الحميد الصعيدي  /ةالطبيبـتعيين ى الموافقة علــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتورا  من طب المنوفية .قسم رذات ال لشغل وظيفة مدرساألطفال بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 839/4/12/8201 الموضوع رقم

بقسم األمـراض الجلديـة والتناسـلية  المعيدةأماني محمود يوسف  /ةالطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  ريسمذكرة شئون هيئة التد
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد رذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 : ـرارـالقــ



  9/12/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الرابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
  16/12/2018حد الموافقوالممتدة حتى يوم األ

 

9 

 
 

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 939/4/12/8201 الموضوع رقم

بقسـم األنـف واألذن  المدرس المسـاعدأنور عبد العاطي إبراهيم  /الطبيبتعيين الموافقة على ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتورا  من طب المنوفية .قسم رذات ال لشغل وظيفة مدرسوالحنجرة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 لجامعة... ويرفع ل  الموافقة
 400/4/12/8201 الموضوع رقم

المدرس بقسم الباطنة  الموافقة على تعيين د/ عبد الناصر عبد العاطي عبد الرحمن جاد هللاــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ة .رذات القسم والكلية تخصص )جهاد هضمى وكبد( رناءا على قرار اللجنة العلميلشغل وظيفة أستاذ مساعد العامة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 401/4/12/8201 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم جراحـة التجميـل والحـروق  الموافقـة علـى تعيـين د/ أحمـد ثـروت أحمـد نصـارـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 م والكلية .رذات القسلشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 402/4/12/8201 الموضوع رقم

الباطنـة بقسم المساعد األستاذ  وليد عبد المحسن شهاب الدين /دالموافقة على تجديد إعارة  ـ بشأن مذكرة شئون هيئة التدريس
 .22/1/2019اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  انيثلمدة عام بالكلية  العامة
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 403/4/12/8201 الموضوع رقم

المــدرس بقســم األمــراض الجلديــة نهــي محمــد محمــد داود  /دالموافقــة علــى تجديــد إعــارة ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 .10/1/2019اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل ثاني لمدة عام لية والتناسلية بالك

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 440/4/12/8201 الموضوع رقم

لمـدة كليـة المـدرس بقسـم الكيميـاء الحيويـة بالرانيا جمال صـابر  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/8/2018اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل خامس عام 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 540/4/12/8201 الموضوع رقم

لحيويـة المـدرس بقسـم الكيميـاء اغادة محمد كامل عبـد الحـاف   /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2018اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل ثال  لمدة عام بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 406/4/12/8201 الموضوع رقم

ج األورام والطب األستاذ بقسم عالحسن محمد محمد متولي  /أ.دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/12/2018اعتبارا من  بمستشفي دار الفؤاد بالقاهرةبدون مرتب للعمل ثال  لمدة عام النووي بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 407/4/12/8201 الموضوع رقم
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لمـدة عـام األستاذ بقسـم التخـدير بالكليـة  عبير أحمد الشريف أ.د/الموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .15/12/2018اعتبارا من  باألماراتبدون مرتب للعمل ثاني 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 408/4/12/8201 الموضوع رقم

ب واألوعيـة الدمويـة المـدرس بقسـم القلـمحمد عبد العزيز محرم  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/11/2018اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل رابع لمدة عام بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 940/4/12/8201 الموضوع رقم

و  ت بقسـم األنـف واألذنمـدرس سـمعيامـدحت فتحـي يوسـف  /دالموافقة علـى تجديـد إعـارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .20/12/2018اعتبارا من  بالمملكة العربية السعوديةبدون مرتب للعمل  رابعلمدة عام الحنجرة بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 104/4/12/8201 الموضوع رقم

إعـارة لمـدة العامـة  الجراحـة لمسـاعد بقسـما األسـتاذعاصـم فايـد مصـطفي  /د مـنحالنظر فـي ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاري  قيامه بها .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 114/4/12/8201 الموضوع رقم

إعارة لمـدة الباثولوجيا اإلكلينيكيـة  بقسم ألستاذامحمد عبد الرحيم سليمان  /د منحالنظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاري  قيامه بها .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 241/4/12/8201 الموضوع رقم

إعـارة لمـدة عـام الكيميـاء الحيويـة  بقسـم المـدرسيمان شيماء الشافعي سـل /د منحالنظر في ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاري  إخالء طرفها من الكلية .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 314/4/12/8201 الموضوع رقم

عـالء الـدين عبـد الحكـيم الشـافعي األسـتاذ المتفـرط بقسـم طـب  ي إنهـاء خدمـة د/النظـر فــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 تاري  انقطاعه عن العمل . 1/8/2018األطفال اعتبارا من 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
 414/4/12/8201 الموضوع رقم

مصـطفي صـالح محمـد د/ المقـدم مـن الموافقـة علـي قبـول االعتـذار   ــ بشـأنث مذكرة أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـو 
لحضــور المــؤتمر  لنــدن بالمملكــة المتحــدة عــن عــدم ســفر إلــى بالكليــة  األمــراض النفســية والعصــبيةبقســم المســاعد األســتاذ  مليــك

تأشــيرة ذر الحصـول علـى الخايـة وذلـك لتعـ تـهعلـى نفق 2018 ديســمبر 14حتـى  13فـي الفتـرة مـن   ATTMS 2018الـدولي 
 السفر .
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 514/4/12/8201 الموضوع رقم

األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب سـفر د/ سـامح سـعد منـدور الموافقة علـي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
رنيــا بأمريكــا لحضــور المــؤتمر الســنوي للجمعيــة األمريكيــة لتصــحيح اإلبصــار وجراحــة العــين بالكليــة إلــى مدينــة ســان دييجــو كاليفو 

 على نفقته الخاية حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر . 2019مايو  7حتى  3والميا  البيضاء في الفترة من 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 614/4/12/8201 الموضوع رقم

 إحاطة المجلس علما بالتقرير المقدم من كل من : ـ بشأنية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكل
األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب وجراحـة العـين بالكليـة وذلـك عـن سـفر إلـى فيينـا ـــ د/ سامح محمد عبـد السـميع الجـوهري 1

حتـى  20شبكية والجسـم الزجـاجي فـي الفتـرة مـن بالنمسا لحضور المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر للجمعية األوربية لجراحي ال
 . 28/10/2018وقد قام بعمل سيمينار بالقسم رتاريخ  على نفقة الجامعة  2018سبتمبر  23

األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب وجراحـة العـين بالكليـة وذلـك عـن سـفر  إلـى فيينـا بالنمسـا لحضـور ـــ د/ معتز فايز الصاوي 2
 26حتـى 22ث والستون للجمعية األوربية لجراحات  الميا  البيضاء وتصحيح اإلبصـار فـي الفتـرة مـن المؤتمر الدولي السنوي الثال

 . 28/10/2018على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم رتاريخ  2018سبتمبر 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 714/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقة على ترشيح كل من : ـ بشأنلدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية ل
 أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي بالكلية       )مرشح أيلي( ـ أ.د/ مبروك محمد محمود غنيم1 
 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية    )مرشح إحتياطي(  ـ أ.د/ روحية حسن العدل2 

 ( من البرناما التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان .2عمان تفعيال للبند )للسفر لزيارة سلطنة 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 418/4/12/8201الموضوع 

 الموافقة على ترشيح كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ستاذ المتفرغ بقسم األشعة التشخيصيةاأل  ــ أ.د/ عادل محمد الوكيل1 
 بقسم األشعة التشخيصية المساعداألستاذ   ــ   د/ أشرف أنس زيتون 2 

 وذلك لتقييم الخطط البحثية المقدمة من المرشحين لخطة البعثات السنوية والبراما المختلفة .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 914/4/12/8201 الموضوع رقم

إبداء رأي الكلية في مشروع البرناما التنفيـذي للتعـاون العلمـي والفنـي  ـ بشأنرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذك
 . 2018/2020بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية ووزارة القدرات البشرية بالمجر ل عوام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 204/4/12/8201 موضوع رقمال

إبـداء رأي الكليـة فـي إمكانيـة التعـاون بـين جامعـة المنوفيـة وجامعـة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث 
 األقصي .

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 214/4/12/8201 الموضوع رقم

المـدرس بقسـم طـب األطفـال الموافقـة علـى سـفر د/ وائـل عبـاس بحـبح  ـ بشأنالبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا و 
 لحضور كل من :

 6فـي الفتـرة مـن  ـــ مؤتمر )بيكون( الذي تنظمـة األكاديميـة الهنديـة لطـب األطفـال الـذي يعقـد بمدينـة بومبـاي بالهنـد1
 ر المؤتمر .على نفقته الخاية حيث يوجد  لسيادته دعوة لحضو  2019فبراير  10حتى 

ــ مؤتمر )قمة طب األطفال الدولية( الذي ينظمه اتحاد جمعيـات طـب األطفـال العربيـة الـذي يعقـد بمدينـة دبـي بدولـة 2
علــى نفقتــه الخايــة حيــث يوجــد  لســيادته دعــوة لحضــور  2019فبرايــر  16حتــى  14اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة مــن 

 المؤتمر .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 
 

 : سابعا : موضوعات البحوث العلمية 
 242/4/12/8201 الموضوع رقم

إضــافة بنــد لتحديــد قيمــة ماليــة لمراجعــة البروتوكــوالت الخاصــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
كـل رروتوكـول ـــــ  رسـوم مراجعـة رروتوكـوالت الـدكتورا  جنيـة ل 100)رسـوم مراجعـة رروتوكـوالت الماجسـتير بالماجستير والـدكتوراه 

فـي  جنية لكل رروتوكول .... ويستثني من ذلك الهيئة المعاونة واألطباء المقيمين العاملين في كلية الطب جامعـة المنوفيـة( 200
 مقترح الئحة للجنة مراجعة األبحاث العلمية .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 324/4/12/8201 ضوع رقمالمو

 ترشيح كل من : الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 األستاذ بقسم التخدير بالكلية    ــ أ.د/ عز الدين صالح إبراهيم1
 األستاذ المساعد بقسم التخدير بالكلية   ــ   د/ عبد العظيم عبد الحميد البكري 2
 المدرس بقسم التخدير بالكلية   الدين عبد الرحمن سلطان ــ   د/ وسام3

 للحصول على مكافأة النشر العلمي .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 424/4/12/8201 الموضوع رقم

المسـاعد بقسـم األسـتاذ  ترشيح  د/ أشرف مجـدي إسـكندر الموافقة على ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 التخدير للحصول على جائزة الجامعة للنشر العلمي الدولي .

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 ثامنا : موضوعات الدراسات العليا :
 524/4/12/8201 الموضوع رقم

أمـراض الكلـي بالمنصـورة  بشـأن موافقـة مجلـس القسـم علـى اسـتثناء أطبـاء مركـزعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الباطنـة العامـة ـــ 
مــن شــروط القيــد بالدراســات العليــا عنــد التقــديم للتســجيل الــدرلوم والماجســتير ودكتــورا  الباطنــة العامــة رنــاء علــى البروتوكــول المرقــع 

 للتعاون رين مركز أمراض الكلي بالمنصورة ووحدة أمراض الكلي بالقسم .
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 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 624/4/12/8201 وع رقمالموض

للطبيـب/  درجـة دبلـوم الجراحـة العامـةلإيقاف إلغاء القيـد  علىالموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
حيث أنه حايل على الجزء األول وتقدم للجزء الثاني ونح  في مادة )الباثولوجيا الجراحية(  عبد المغني عبد الوهاب نصر محمد

 ولم يتبقي سوي مادة )الجراحة العامة( في الجزء الثاني .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعةالموافقة
 
 

 427/4/12/8201 الموضوع رقم

عبد هللا إبراهيم عبـد  /للطبيـبت جيل امتحان الدور األول  علىالموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .مكافحة العدوي للدورة التالية وذلك لظروم طارئة وتعارضها مع امتحان البورد المصري درلوم لثالثة لبالدورة اهللا 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعةالموافقة
 842/4/12/8201 الموضوع رقم

أمـراض القلـب واألوعيـة تسـجيل درجـة الـدكتوراه نقل قيـد  علىالموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 من طب المنوفية إلى طب رنها .حلمي أحمد أحمد عبد الرحمن  /للطبيبالدموية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعةالموافقة
 924/4/12/8201 الموضوع رقم

تخصصـات وماجسـتير دبلوم ( 51لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 ماجستير الجراحة العامة  مهدي أحمد عبد الح  عطاياـ ط/ 1
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   بسنت محمد أحمد شرشرـ ط/ 2
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   محمد فودي إسماعيل سعدـ ط/ 3
 ماجستير طب وجراحة العين   منال محمد يالح محمودـ ط/ 4
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أمينة جارر محمود سعدانـ ط/ 5
 درلوم األشعة التشخيصية   أحمد إرراهيم محمد الحفنيـ ط/ 6
 درلوم طب وجراحة العين    ريتر رمزي سامي ـ ط/ 7
 درلوم طب وجراحة العين   أحمد أمين يبري رمضانـ ط/ 8
 درلوم طب المناط  الحارة ويحتها  أحمد السعيد محمد أرو حسنـ ط/ 9

 درلوم طب األطفال  حنان مصطفي عبد الفتاح حسنينـ ط/ 10
 درلوم طب وجراحة العين   إيمان محمد رأفت ـ ط/ 11
 راحة العيندرلوم طب وج   مريم حنا عبد النور ـ ط/ 12
 درلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  هدي لبيب حمد عبد الوهاب ـ ط/ 13
 ماجستير طب المناط  الحارة ويحتها   أحمد رضا إرراهيم ـ ط/ 14
 ماجستير الجراحة العامة  أسماء محمد يسري إرراهيمـ ط/ 15
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 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي مروة يالح الدين حسينـ ط/ 16
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية     مي وحيد جاررـ ط/ 17
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    هناء حلمي عبد المجيدـ ط/ 18
 ماجستير طب األطفال  أمل يوسف محمود عبد العزيز ـ ط/ 19
 ماجستير طب األطفال    وليد فتحي محمد سلبيـ ط/ 19
 الجراحة العامة ماجستير  محمد محمد محمد رلبوش ـ ط/ 20
 ماجستير الجراحة العامة  طارق محمد حسانين محمد ـ ط/ 21
 ماجستير الجراحة العامة  أسامة إرراهيم عبد القادر الزير ـ ط/ 22
 ماجستير األمراض العصبية وطب النفسي  أميرة عبد المؤمن عبد الحليم  ـ ط/ 23
 وليةماجستير جراحة المسالك الب    أيمن فودي عدليـ ط/ 24
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أسماء فودي أحمد سالمة ـ ط/ 25
 ماجستير طب وجراحة العين  شذا سالم عبد النبي الجمل ـ ط/ 26
 ماجستير جراحة العظام  أحمد السيد على أحمد محمد ـ ط/ 27
 درلوم جراحة األنف واألذن والحنجرة أحمد محمد عبد السالم عبد الرحمنـ ط/ 28
 ماجستير الهستولوجيا  عائشة محمد محمد غزالة ط/ ـ 29
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد فودي ردير عرفهـ ط/ 30
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد عبد المجيد حمزة خطاب ـ ط/ 31
 ماجستير طب األسرة  رانيا إسماعيل أحمد موسي ـ ط/ 32
 ماجستير التوليد وأمراض النساء القادر أميرة محمد محمود السيد عبدـ ط/ 33
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سارة السيد عبد العزيز حسنـ ط/ 34
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية أميمة محروس عبد العاطي جمعهـ ط/ 35
 ماجستير طب وجراحة العين   وجيه خلف شحاتهـ ط/ 36
 جراحة العظام ماجستير  محمد محمود أحمد حسينـ ط/ 37
 الدموية ماجستير أمراض القلب واألوعية   خالد أمام محمود الشافعيـ ط/ 38
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    أحمد فودي حنفي محمودـ ط/ 39
 ماجستير جراحة العظام   محمد محمد أحمد ردق ـ ط/ 40
 يةماجستير األمراض الجلدية والتناسل   أماني فودي يوسف حمادـ ط/ 41
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مي محمد جمال الدين عبد العليمـ ط/ 42
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان محمد أحمد عامرـ ط/ 43
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أحمد امام على طاحون ـ ط/ 44
 ظامماجستير جراحة الع  محمد حسنين محمد البسيونيـ ط/ 45
 ماجستير طب الطوارئ   محمد عالء الدين الحمزاوي ـ ط/ 46
 ماجستير جراحة العظام   أحمد سعيد أحمد حسينـ ط/ 47
 درلوم األمراض الصدرية والتدرن   منيا جورجيوس كيرلس جورجيـ ط/ 48
 ماجستير طب المناط  الحارة ويحتها   هبه جميل عبد الفتاحـ ط/ 49
 ماجستير طب المناط  الحارة ويحتها   ضانإرراهيم الدسوقي رمـ ط/ 50
 ماجستير التخدير والعناية المركزة   محمد أحمد عبد الكريمـ ط/ 51
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 304/3/12/8201 الموضوع رقم

 كل من :الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتغيير التخصص     ب األطفال ماجستير ط  رويد جهاد الدين حسن سمير ـ ط/1
 لتغيير التخصص   دكتورا  التخدير والعناية المركزة   محمد سعيد عبد العزيز نجم ـ ط/2

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة.. الموافقة
 

 314/3/12/8201 الموضوع رقم

 ( درجة درلوم وماجستير ودكتورا  14لعدد )د الموافقة على إيقاف القي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

 بأثر رجعي       1/10/2017لمدة عام من   ماجستير األنف واألذن والحنجرة  أحمد هشام فايد /ــ ط1
 لظروم خاية   1/10/2018لمدة عام من   ماجستير طب الحاالت الحرجة ينهال شحات على الصعيد /ــ ط2
 بأثر رجعي       1/10/2017لمدة عام من  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  حمدية سليمان محمود /ــ ط3
 ايةلظروم العائلية الخ  1/9/2018لمدة عام من  ماجستير األشعة التشخيصية  خالد محمود عبد المنعم /ــ ط4
 لظروم خاية  1/4/2018لمدة عام من   ماجستير األشعة التشخيصية  أسماء جمال جابر برسيم /ــ ط5
 بأثر رجعي       1/10/2012لمدة عام من  درلوم أمراض الباطنة العامة  مصطفي عدلي صابر /ــ ط6
 بأثر رجعي      1/4/2013من  لمدة عام ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمد السيد محمد أبو صوان /ــ ط7
 لظروم خاية       1/10/2018لمدة عام من  دكتورا  أمراض الباطنة العامة  عبد الرؤوف سيف اليزل /ــ ط8
 لظروم خاية       1/4/2018لمدة عام من  درلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  وسام محمد رضوان /ــ ط9
 لظروم خاية       1/4/2018لمدة عام من  راض الباطنة العامةدرلوم أم رحاب محمد الششتاوي بلح /ــ ط10
 بأثر رجعي       1/4/2014لمدة عام من  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  محمد عوني الجندي /ــ ط11
 لظروم خاية       1/10/2018لمدة عام من  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  داليا سعيد عبده /ــ ط12
 لظروم يحية       1/10/2018لمدة عام من  ماجستير طب المناط  الحارة ويحتها ليد عبد هللا عبد الغنيو  /ــ ط13
 بأثر رجعي  2014حتى  1/4/2011ماجستير األنف واألذن والحنجرة لمدة عام من    أحمد عطية محمد محجوب /ــ ط14

 234/4/12/8201 الموضوع رقم

( درجـــة ماجســـتير 3لعـــدد )الموافقـــة علـــى تعـــديل لجنـــة اإلشـــراف  ــــ بشـــأنلعليـــا والبحـــوث مـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات ا
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  طب المناطق الحارة وصحتها    شيرين رضا الشبيني ـ ط/1
  عالج األورام والطب النووي قسم ورئيس  أستاذ   باري ناصر محمد عبد ال د/أ. بإضافة

  طب المناطق الحارة وصحتها    أيمن موسي محمود عنب ـ ط/2
 )وذلك لقيامها ب جازة( دميل بقسم األمراض المتوطنة   برفع اسم د/ هبه مصطفي الحجري 

 دميل بقسم األمراض المتوطنة  أيمن عبد الحليم الجمل وإضافة د/
 أمراض القلب واألوعية الدموية   فتحي أحمد السباعيمحمد  ـ ط/3

 )وذلك بناءا على رغبة المشرف الرئيسي( األستاذ المساعد بقسم القلب واألوعية الدموية    برفع اسم د/ نجالء فهيم أحمد
 343/4/12/8201 الموضوع رقم
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 تعديل موضوع رسالة الماجستير التوليد وأمـراض النسـاءالموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تعديال جوهريا .  أميرة محمد محمود السيد عبد القادرللطبيبة/ 

... بنـاءا علـى طلـب السـادة عالقـة وظـائف العـدة الدرقيـة لـألم ووظـائف المشـيمة وتأثيرهـا علـى األم والجنـين  موضـوع الرسـالة :
 المشرفين .

 
 : ارـرـالقــ

 ويرفع للجامعة.. . الموافقة
 443/4/12/8201 الموضوع رقم

لرسـالة الـدكتورا   تشـكيل لجنـة الفحـا والمناقشـةتعـديل الموافقـة علـى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 كون اللجنة على النحو التالي :لت  غادة عادل عبد العظيم حجازي الفارماكولوجيا اإلكلينيكية للطبيبة/ 

 المنصورةبكلية الطب جامعة  الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم  محمد هشام يسري دباـ أ.د/ 
 المنصورةبكلية الطب جامعة  الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم  سمية عبد اللطيف مقبلـ أ.د/ 

 المنوفيةبكلية الطب جامعة  الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةقسم ل رئيس مساعد وقائم بعمأستاذ   مها محمد البطشد/   ـ 
 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة.. . الموافقة
 534/4/12/8201 الموضوع رقم

( رســالة 31لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــا والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . اجستير ودكتوراهم

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   سارة السيد سعد مطر ـ ط/1

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الجلدية والتناسليةاألمراض أستاذ بقسم    شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 ةوفيــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المن األمراض الجلدية والتناسليةقسم أستاذ ورئيس     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنهبكلية الطب جامعة  اض الجلدية والتناسليةاألمر أستاذ بقسم    أحمد عبد الوهاب يالحـ أ.د/ 

 جراحة التجميل والحروق دكتوراه   أحمد عبد السالم عطية  ـ ط/2
  اللجنة :
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمنوفيــبكلية الطب جامعة ا جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم     فؤاد محمد غريبـ أ.د/ 
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم    داليا محمد مفرح السقاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ جراحة التجميل والحروق قسم س ورئيأستاذ     محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 ةرـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهـــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم    خالد مكين عبد العظيمـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا ألولا)علي أن يكون 
 القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض  جهاد جمال عبدالسالم عبد العليم ـ ط/3

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ القلب واألوعية الدمويةأمراض أستاذ بقسم     أحمد أشرم رضاـ أ.د/ 

 ةوفيـبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةأمراض بقسم مساعد ستاذ أ    وليد عبد  إرراهيمد/   ـ 
 الزقاديــــــــــــــــــــــــــــــــــ بكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةأمراض أستاذ بقسم     السيد محمد فرجـ أ.د/ 

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه  سامية سامي محمد مشعل ـ ط/4
  اللجنة :
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 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ةــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم ورئيس أستاذ     روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــلمنوفيــبكلية الطب جامعة ا ةــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم مساعد بأستاذ    داليا حسني أرو العالد/   ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــطنطبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ     أمل سعيد البنداري ـ أ.د/ 
 لحروق جراحة التجميل وادكتوراه  محمد عبد هللا محمد النحاس ـ ط/5

  اللجنة :
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم   طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــبكلية الطب جامعة المنوف جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم    داليا محمد مفرح السقاـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــبكلية الطب جامعة  جراحة التجميل والحروق أستاذ بقسم    وليد أحمد مصطفيـ أ.د/ 

 القلب واألوعية الدمويةاض ماجستير أمر  أحمد جابر السيد السيد عمارة ـ ط/6
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ القلب واألوعية الدمويةأمراض أستاذ بقسم     هالة محفوظ ردرانـ أ.د/ 

 ةوفيـبكلية الطب جامعة المن القلب واألوعية الدمويةأمراض بقسم مساعد أستاذ    غادة محمود سلطاند/   ـ 
 رنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويةأمراض أستاذ بقسم     هشام أرو العنينـ أ.د/ 

 عالج األورام والطب النووي دكتوراه   أميرة حسني حجازي  ـ ط/7
  اللجنة :
بكلية الطب جامعة  ووي ـــــــــــــــــــالج األورام والطب النعأستاذ بقسم   خالد كمال الدين عبد العزيزـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ
بكلية الطب جامعة  ووي ـــــــــــــــــــعالج األورام والطب النأستاذ بقسم    إيمان عبد الرادق الهلباوي ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ووي ـــــــــــــــــــعالج األورام والطب النأستاذ بقسم    توفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هشامـ أ.د/ 

 طب وجراحة العينماجستير   وجيه خلف شحاته مقار ـ ط/8
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العأستاذ بقسم    د جاد مرعيحاتم محمـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيــبكلية الطب ج ينــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العقسم ورئيس أستاذ   عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العأستاذ بقسم     خالد أحمد ناجيـ أ.د/ 

 طق الحارة وصحتهاماجستير طب المنا صبرين محمد سامي أصيلة ـ ط/9
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    محمد عالء الدين نوحـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ نــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض المتوطقسم أستاذ ورئيس    عاطف أرو السعود علىـ أ.د/ 
 الزقاديـــــــــــــــــــــــــــ بكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    ميساء عبد هللا سعيدـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال هبه جمال عبد الحميد ناصر ـ ط/10

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     نور خطابأحمد أـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــ بمعهد الكبد القومي طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    آليف عبد الحكيم عالمـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
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 ماجستير طب األطفال محمد أحمد محمد عبد النبي ـ ط/11
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــفيــبكلية الطب جامعة المنو  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 رنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسم أستاذ بق  عبد الحميد يالح الهمشري ـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال أماني فوزي محمد إسماعيل ـ ط/12

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم  أستاذ   سهير سيد أرو العالـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    مها عاطف محمد توفي ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــ بمعهد الكبد القومي طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    آليف عبد الحكيم عالمـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ولوجياماجستير الفسي  رنا أنس الوجود توفيق ـ ط/13

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الفسيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم    محمد عبد الفتاح رنداري ـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم عد مساأستاذ    يفاء محمد القطب يالحد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ـــــــــــــــــاالفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    سهير عبد الحميد يالحـ أ.د/ 
 ــــــــ الزقاديــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الفسيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم     محمد حسين محمدـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة فادي وجدي توفيق مرقا ـ ط/14

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــطب جامعة المنوفيــبكلية ال الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    محمد عبد الرؤوم قرنيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    إيهاب السيد عبد العاطيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــطنطبكلية الطب جامعة  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    ادر خضيرسامي عبد القـ أ.د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء حسين محمد عبد الوارث ـ ط/15

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ أمراض النساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأستاذ بقسم    على الكيالنيأسامة ـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ أمراض النساء والتوليــــــــــدبقسم مساعد أستاذ    عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ أمراض النساء والتوليــــــــــدبقسم مساعد أستاذ    محمد عبد هللا ردق د/   ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــرــاألدهـــبكلية الطب جامعة  ـــــدأمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    أحمد محمد كمال علىـ أ.د/ 
 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الفسيولوجيا سمر رشاد السيد عبد الفتاح ـ ط/16
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    محمد حنفي أحمد حسنـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقسم مساعد أستاذ   يحيي محمد نجيب عبد السالمد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم ورئيس أستاذ   هشام أحمد ضياء عبد الرادق ـ أ.د/ 
 المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  وجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالفسيولأستاذ بقسم    إرراهيم يحيي إرراهيم خليلـ أ.د/ 
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 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير األشعة التشخيصية ماجد فوزي عبد المنعم عفيفي ـ ط/17

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     عادل محمد الوكيلـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ـــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    بسمة عبد المنعم دسوقيـ أ.د/ 

 ــــاــطنطـــبكلية الطب جامعة  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ     رانيا عصام الديند/   ـ 
 طب وجراحة العينماجستير  يد أحمدشريف عبد المنعم س ـ ط/18

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العأستاذ بقسم   عبد الخال  إرراهيم السعدنيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ ينــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العقسم ئيس ور أستاذ   عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
 ـــــــــ الزقاديــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العأستاذ بقسم    مدحت محمد شوقيـ أ.د/ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  شيماء إسماعيل محمد جويفل ـ ط/19

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    إيمان عبد الفتاح سلي ـ أ.د/ 
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 ــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    نعيم محمد عبد النبيـ أ.د/ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  أسماء عبد المنعم مصطفي ـ ط/20

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    محمد عبد الواحد جاررـ أ.د/ 
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةذ بقسم أستا   مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 ـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنهبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    أحمد عبد الوهاب يالحـ أ.د/ 
 األنف واألذن والحنجرةماجستير جراحة    أحمد هشام فايد ـ ط/21

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    ياسر عبد الوهاب خليلـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم مساعد أستاذ    حيم أرو النجاهبه عبد الر د/   ـ 
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    أحمد عبد المنعم رجبـ أ.د/ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزقاديبكلية الطب جامعة  رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    عالء الدين محمد الفقيـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 خاطبدكتوراه الت أسماء الدسوقي رشاد قنديل ـ ط/22

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
 عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع أمراض التخاطبأستاذ    محمد على سعد رركةـ أ.د/ 

 ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطــب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطأمراض التخاطب  مساعد أستاذ    محمد السيد درويشد/   ـ 
 األنف واألذن والحنجرةماجستير جراحة   مصطفي محمد البربري  /ـ ط23

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم   عبد اللطيف إرراهيم الرشيديـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم مساعد أستاذ    أيمن على عبد الفتاحد/   ـ 
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 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم مساعد أستاذ    إرراهيم عبد الشافي الحطيمد/   ـ 
 ـرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألدهبكلية الطب جامعة  رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم     سليم أحمد محمدـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 
 التخدير والعناية المركزةماجستير  محمد عبد السميع على شلبي ـ ط/24

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــجامعة المنوفيــ بمعهد الكبد القومي زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركأستاذ بقسم     د أحمد ياسينخالـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم مساعد أستاذ     ياسر إرراهيم فتحيد/   ـ 
 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم مساعد أستاذ   وي محمد عبد الغني ضحانجد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   خالد محمد إسماعيل ـ ط/25
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــجامعة المنوفيــ بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــب زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركأستاذ بقسم    عبد الرحمن أحمد أحمدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم مساعد أستاذ     ياسر إرراهيم فتحيد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــاجامعة  بمعهد الكبد القومي زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركسم أستاذ بق    أحمد على الضبعـ أ.د/ 
 ماجستير التخاطب ريهام محمود محمد العشري  ـ ط/26

  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيــبكلية الطب جامعة المن رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 
 عين شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامع أمراض التخاطبأستاذ    محمد على سعد رركةـ أ.د/ 

 ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطــب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطأمراض التخاطب  مساعد ستاذ أ   محمد السيد درويشد/   ـ 
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير   محمد عوني الجندي ـ ط/27

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ درن ـــــــوالتاألمراض الصدرية أستاذ بقسم     أحمد عامر خميسـ أ.د/ 

 ةـــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ درن ـــــــاألمراض الصدرية والتبقسم مساعد أستاذ    رنا حلمي إمام الهلباوي د/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــطنطبكلية الطب جامعة  درن ـــــــاألمراض الصدرية والتأستاذ بقسم     هدي مختار بحرـ أ.د/ 
 التخدير والعناية المركزةماجستير   محمد أحمد عبد الكريم ـ ط/28

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــجامعة المنوفيــ ــــــببكلية الطـــــــــــــــــــــــــــ زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركأستاذ بقسم     خالد أحمد ياسينـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم مساعد أستاذ     أيمن أحمد راضيد/   ـ 
 ةــــــــــــــــلطب جامعة المنوفيــبكلية ا زةـــــــــــــــالتخدير والعناية المركبقسم مساعد أستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 

 ماجستير طب األسرة ناريمان محمود عبد الظاهر ـ ط/29
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــالمنوفيــ جامعة بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةأستاذ بقسم    تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــجامعة المنوفيــ بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةقسم ورئيس أستاذ   هالة محمد المصيلحي شاهينـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــجامعة المنوفيــ بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــرةطب األســــــبقسم مساعد أستاذ     أمل أحمد سالمةد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــاجامعة  بكلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــب الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم    إرراهيم على فهمي كباشـ أ.د/ 

 يوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة أحمد عطية محمد محجوب ـ ط/30
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  اللجنة :
 ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجأستاذ بقسم    ياسر عبد الوهاب خليلـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم مساعد أستاذ    أيمن على عبد الفتاح علىد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــيــبكلية الطب جامعة المنوف رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم مساعد أستاذ    هبه عبد الرحيم أرو النجاد/   ـ 
 رنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  رةــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجبقسم  أستاذ  أحمد محمد يالح الدينأشرم د/   ـ 

 سليةاألمراض الجلدية والتناماجستير  شيماء محمد حامد فرحان ـ ط/31
  اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألدهبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     سيد شعبان هويديـ أ.د/ 

 643/4/12/8201 الموضوع رقم

 ( طالــب وطالبــة46) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد بشــأنـــ مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتورا  لهم على النحو التالي 
 ركزةماجستير التخدير والعناية الم  سمر عادل عيسي الخولي ط/ـــ 1

 :  الرسالة موضوع
الديكسميديتوميدين مع أو ردون البريجابالين للتهدئة اليقظة أثناء عمليات الميا  البيضاء تحت تأثير المخدر الموضعي : دراسة 

 عشوائية مزدوجة العمى ومحكمة بعقار وهمي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ركزةالتخدير والعناية الم قسمورئيس اذ أست    حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التخدير والعناية المركزة  قسماذ مساعد  بأست    أيمن أحمد راضي ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ناية المركزة التخدير والع قسماذ مساعد  بأست  عبد العظيم عبد الحميد البكري ـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة فوزي أحمد ذكر هللا ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 ومرضي حب الشباب NLRP3اإلرتباط الجيني رين جين 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الجلدية والتناسليـــــــة األمراض  قسماذ بأست   ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة قسمب مدرس  إيمان يالح الدين السيد عرفةـ   د/ 
 لب والصدردكتوراه جراحة الق   سارة محمد عبد الصادق ط/ـــ 3

 :  الرسالة موضوع
 المقارنة رين المنظار الصدري والش  الجراحي لتقشير الرئة في االنسكاب البلوري الصديدي المزمن

 المشرفون : 
 ــــــــــــــــــةــــــالمنوفيـــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب  جراحة القلب والصدر قسمبمتفرغ اذ أست    أحمد لبيب دخانـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسماذ مساعد بأست   إسالم محب إرراهيمـ   د/ 
 ــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة القلب والصدر  قسممدرس ب   محمد جمال حجاجـ   د/ 

 ماجستير طب األسرة  سماح عبد هللا سالم إبراهيم ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع
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 عدوي ما بعد الوالدة رين األمهات المترددات علي مراف  يحة األسرة في منطقة رئر العبد ، شمال سيناء
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ألســــــــــــــــــــــــــــــرة طب ا قسماذ مساعد بأست  أمل أحمد سالمة عبد المقصودـ د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب    يفا حمدي القلشـ د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أحمد فوزي حنفي محمودط/ـــ 5

 :  الرسالة موضوع
مقارنة رين فيوماريت الحديد والحديد ثنائي الجليسين والحديد متعدد السكاريد في عالج فقر الدم )األنيميا( عبر الفم خالل فترة 

 الحمل
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض النســــــــــــــــــــــاء والتوليــــــــــــــد  قسماذ بأست   عصام الدين حلمي مدحتـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض النساء والتوليــــد  قسماذ مساعد بأست  ينبيه إرراهيم الخولـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليــــد  قسممدرس ب   هبه ماجد أرو شاديـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    داليا مدحت البيه ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع
 في الصدفية : دراسة مناعية هستوكيميائية 24بروتين ثالثي العنصر دور ال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــة  قسماذ بأست     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الباثولوجيــــ    رحاب منير سمكةـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  والء الشناوي إبراهيم حسن ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
 في البهاق الغير قطعي  1نترفيرون المسبب هيليكيز سي مجال دراسة التعدد الجيني لال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــة  قسماذ ورئيس أست   عالء حسن مرعي ـ أ.د/ 

 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــ بكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليةبقسم  مدرس    وفاء أحمد شحاتهد/   ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية   شرين يبحي النيدانيـ   د/ 

 أمراض الباطنة العامة ماجستير   يوحنا يعقوب عزيز ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضوع
 ويالت الوعائية لمرضي الغسيل الكلوي في محافظة أسيوط تقييم ال

 المشرفون : 
 ــــــــــــــةـــــــــــــــــــــالمنوفيـ ةــــــــــــــــــــجامعة الطب ـــــبكلي الباطنة العامة أمراض قسمباذ أست    أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة راض الباطنة العامةأستاذ مساعد بقسم أم   ياسين يالح ياسينـ   د/ 
 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم أمراض الباطنة العامة   خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 

 دكتوراه الكيمياء الطبية والبيولوجيا الجزئية  عبد الرحمن الدرباليسارة علي  ط/ـــ 9
 :  الرسالة موضوع

 ( في اعتالل الكلي السكري  4821480و  3752462( )آر اس 9التعدد الجيني للسلسلة الثقيلة للميوسين )
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعـــــة الطب بكلي الكيمياء الحيوية الطبية قسمباذ أست    حاتم محمود السباعيـ أ.د/ 
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   رانيا محمد عزمي الشاذليـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقسم أمراض الباطنة العامةأستاذ مساعد    محمود محمد عمارةـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   طارق أحمدأحمد  ط/ـــ 10

 :  الرسالة موضوع
القيمة التنبؤية لحمض اليوريك في حدوث اعتالل الكلية النات  عن استخدام الصبغة بعد القسطرة العالجية األولية للشرايين 

 التاجية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الدموية أمراض القلب واألوعية  قسماذ بأست   طارق يالح خليلـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   محمد فهمي النعمانيد/ أ.ـ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب األوعية الدموية أمراض القلب و  قسماذ مساعد بأست    وليد عبد  إرراهيمـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام  أحمد سعيد أحمد حسين ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 تقييم طرق عالج ورم الخاليا العمالقة أسفل عظمة الكعبرة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــالعظـــــــــــــــــــجراحة  قسماذ بأست   أحمد البدوي شاهينـ أ.د/ 

 ــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــام جراحة العظـــ قسماذ مساعد بأست   عادل إرراهيم الصعيديـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب   عمرو عبد المرضي قنديلـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   رشا زكي عبد العزيز ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 القيمة التنبؤية لتوسيع عن  الرحم في العرض المبدئي للوالدة والتدخل التالي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب النساء والتوليد  أمراض قسماذ مساعد بأست    طارق محمد سيـــــــــدـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسممدرس ب   عصام عبد الظاهر أميند/  ـ

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسممدرس ب    هشام علي عمارـ د/ 

 ماجستير طب الطوارئ  ادية مختار محمد حلمي الجرنوسين ط/ـــ 13
 :  الرسالة موضوع

تصوير الصدر بالموجات فوق الصوتية مقارنة رتصوير الصدر باألشعة السينية في التشخيص الطارئ للتجمع الدموي بالغشاء 
 البلوري النات  عن اإليابات الصدرية

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب  الجراحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة مقساذ بأست    مجدي أحمد لولحد/ أ.ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــة قسممدرس ب   شيماء عبد الحميد حسنيند/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  هالة أحمد محمود عضيمة ط/ـــ 14
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي عامل فون ويلبراند في مصل الدم في المرضي المصارين رداء الصدفية الشائع
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب لجلدية والتناسليـــــــة األمراض ا بقسماذ أست   مصطفي أحمد همام ـ أ.د/ 
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 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية   هبه هللا سعد الدين خليلـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية   ثيمنال عبد المنعم الليـ   د/ 

 
 ماجستير األشعة التشخيصية  رضوي حامد عبد العزيز وهدان ط/ـــ 15

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مقارنة رين دور األشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في تشخيص كسر العظمة الزورقية

 لمشرفون : ا
 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األشعـــــــــــــــــــة التشخيصيـــــــــــــــة  بقسماذ أست   عادل محمد الوكيل ـ أ.د/ 

 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األشعــــة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم    طارق فودي عبد الالـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  نعمة الشحات فتحي عبد الكريم ط/ـــ 16

 :  الرسالة موضوع
 تأثير عالج الكسل الوظيفي بالعين في حاالت الحول الوحشي المتقطع 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  سمبقاذ أست     يارر حامد السيدـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــ وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــنمدرس بقسم طب    غادة دين العاردين رجبـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   حازم أحمد محمد ط/ـــ 17

 :  الرسالة موضوع
 مدي وشدة مرض الشريان التاجي في المرضي الذين يعانون من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي )دراسة متعددة المراكز(

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   محمود علي سليمانـ أ.د/ 

 ةـــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمب مدرس   أحمد مختار القرشد/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب  المجيدعبد م. أرو القاسم  دمحمـ   د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   جورج موريس ولسن ط/ـــ 18
 :  الرسالة موضوع

 تصلب الشرايين التاجية المبكر وعالقته بالكوليسترول الوراثي العائلي
 فون : المشر 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست    أحمد أشرم رضاـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سارة جمال إبراهيم عبد المحسن ط/ـــ 19
 :  الرسالة موضوع

 مصل الدم وحب الشبابالعالقة رين مستوي الديسنيوترين في 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــة  بقسماذ أست   شوقي محمود الفرارجي ـ أ.د/ 

 معة المنوفيـــــــــــــةبكلية الطب جا أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية    نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  وسام عادل علي الدميري  ط/ـــ 20

 :  الرسالة موضوع
 إعادة تقييم دور التقشير الكيميائي في الكلف السطحي والعمي 

 المشرفون : 
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 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعية الطب بكلاألمراض الجلدية والتناسليـــــــة  بقسماذ أست   ماجدة مصطفي حجاج  ـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية   حسن ريم أحمد عبد العزيزـ   د/ 
 
 ةماجستير جراحة المسالك البولي   أيمن فوزي عدلي ط/ـــ 21

 :  الرسالة موضوع
ليزر والسكينة الباردة عن طري  المنظار في عالج المرضي الذين يعانون من ضي  في مجري المقارنة رين استخدام الهولميوم 

 البول
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــــــــــــة  بقسماذ أست   فاطمة أحمد الصيرفي  ـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة أستاذ مساعد  بقسم جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــة   محمد مردوق عبد هللاـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــةمدرس  بقسم جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــ   محمد سيد الغرباوي ـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية مرام مشهور عبد العظيم جاد هللا ط/ـــ 22

 :  الرسالة موضوع
 أ في سرطان الجلد غير الميالنينية  1دراسة اإلظهار المناعي الهيستوكيميائي لل سي دي 

 المشرفون : 
 المنوفية ةـــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــة  ورئيس قسماذ أست   عالء حسن مرعي  أ.د/  ـ

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ مساعد بقسم    عزة جارر عنترـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــة ذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستا    أسماء جارر عبد ـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  يسرا هشام محمد الرفاعي ط/ـــ 23

 :  الرسالة موضوع
ة رين رقعة المتبرع والمتلقي بعد ترقيع القرنية الكلي باستخدام التصوير المقطعي التوافقي البصري األمامي تقييم نم  المحاذا 

 وربطه باالستجماتيزم الطوبوغرافي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعة بكلية الطبطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ بأست عبد الخال  إرراهيم السعدنيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــن   أسماء محمد إرراهيمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــن طب وجراحة العيــــــــــــ قسممدرس ب   محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  مني سامي السيد عمران ط/ـــ 24
 :  الرسالة موضوع

 النظارات الطبية ذات العدسات المقعرة الزائدة في عالج الحول الوحشي المتقطع
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ بأست    مد السيديارر حاـ أ.د/ 

 فيـــــــــــــــــــــــــــــــةالمنو  جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب   غادة دين العاردين رجبـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  مصطفي مصطفي عبد العاطي ط/ـــ 25
 :  الرسالة موضوع

 مدي انتشار والعوامل المتوقعة لالكتئاب في البالغين المصريين المصارين بالسكري 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب نة العامة أمراض الباط قسمباذ أست   محمد عبد الرؤم قرني  ـ أ.د/ 
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 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم أمراض الباطنة العامة    مي أشرم كاملـ   د/ 
 
 
 ماجستير طب المناطق الحارة  ء سليمان عبد هللا سليمانعطا ط/ـــ 26

 :  الرسالة موضوع
في مرض الكبد الدهني غير الكحولي في المرضي المصريين وعالقته بشدة  PNPLA3دراسة دور البروتين الخاص بجين 

 المرض
 المشرفون : 

 ةــــالمنوفيــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــجامعـــــة الطب بكلي طب المناط  الحارة قسمورئيس اذ أست    عاطف أرو السعود عليـ أ.د/ 

 ةــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ الكيمياء الحيوية الطبيةأستاذ مساعد بقسم   نسرين جمال الدين الهلباوي ـ   د/ 
 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــ  الحــــــــــــــــــــــارةدميل طب المناطــ   أيمن عبد الحليم الجملـ   د/ 
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي أميرة عبد المؤمن عبد الحليم عثمان ط/ـــ 27

 :  الرسالة موضوع
 ادرة والمعادن في اضطراب طيف التوحد في عينة من األطفال المصريةدراسة دور العناير الن

 المشرفون : 
 المنوفيـة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب األمراض العصبية والطب النفسي  قسمباذ أست   أيمن عبد الفتاح الحداد ـ أ.د/ 

 ــــــــــة المنوفيةــــــــبكلية الطب جامع فسيالعصبية والطب النمراض األمدرس بقسم     أحمد نبيل رمضانـ   د/ 
 ماجستير جراحة المسالك البولية أحمد مصطفي عبد العاطي موسي ط/ـــ 28

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مقارنة رين نتائ  ومضاعفات ليزر الثوليوم عالي الجهد ومنخفض الجهد في تقشير البروستاتا بالمنظار

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة المسالك البوليــــــة  ورئيس قسماذ أست   حمد سلطان   سلطان مـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة أستاذ مساعد  بقسم جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــة   محمد مردوق عبد هللاـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس  بقسم جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــة    كمال عمرمحمد  ـ   د/
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سالي محمد علي بدر  ط/ـــ 29

 :  الرسالة موضوع
 دة علي شكل موجات الدوبلر الجينية في النساء المعرضات لخطر الوالدةتأثير اعطاء عقار الديكساميثادون قبل الوال

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسم ورئيساذ أست   أيمن عبد القادر شبانةد/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــالمنوفيــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسمب عد أستاذ مسا   عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسممدرس ب   محمد السباعي عنترد/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين   لخالقآيه السيد عبد ا ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 عالج تجل  الوريد الشبكي رواسطة أدوية العوامل المضادة للتجل  مع حقن المواد المضادة لنمو األوعية الدموية بالجسم الزجاجي
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــن طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    هشام محمد المزارـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــن  قسمأستاذ مساعد ب   أسماء محمد إرراهيمـ   د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ض الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم أمرامدرس    محمد أحمد عبد الحافظـ   د/ 

 
 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود سامي عبد هللا دغيش ط/ـــ 31

 :  الرسالة موضوع
 ك كمتنبئ بحدوث ظاهرة عدم استعادة تدف  الدم داخل الشرايين التاجية خالل القسطرة القلبية التداخلية األوليةمعامل اتشادد فاس

 المشرفون : 
 ـةالمنوفيـ جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمبمساعد اذ أست    أحمد محمد عمارةد/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مراض القلب واألوعية الدموية أ قسممدرس ب   وسام الدين الشافعي ـ   د/ 

 دكتوراه الكيمياء الطبية والبيولوجيا الجزئية  سارة كمال عبد المقصود رزق  ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

وخطر  643714( ولوة 9)تي ا ن ار سي  9 دراسة العالقة رين تعدد األشكال الجينية في الجينين ثالثي النوكلوتيد المتكرر
 اإليابة بسرطان الثدي في اإلناث المصريات

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب الكيمياء الحيوية الطبية  قسمباذ أست    مآثر كامل الشافعيـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   امل عبد هللاعزة محمد كـ   د/ 
 ـــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   مني يالح الدين حبيبـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم عالج األورام والطب النووي    الشيماء محمود حنفيـ   د/ 
 ماجستير جراحة العظام  محمد حسنين محمد البسيوني ط/ـــ 33

 :  الرسالة موضوع
 بعظمة الترقوة ملتئمةر عالج الكسور ذات االلتئام الخاطئ والغي

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست   محمد الصاوي حبيبـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـــام جراحة العظــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    سامح محمد مرعيـ د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة  مصطفي كامل عبد العال بدير ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضوع

 مفرطةدور منظار المرئ والمعدة واالثنى عشر في تقييم المرضي الخاضعين لجراحات السمنة ال
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة أستاذ مساعد بقسم طب المناط  الحارة ويحتها   حسام الدين مصطفي سليمـ د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــة أستاذ مساعد جراحة السمنة المفرطة والمناظير    عايم فايد مصطفيـ د/ 
 بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــة بقسم طب المناط  الحارة ويحتهامدرس     أيمن أحمد يقرـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة أحمد طاهر أبو النجا محمود مهدي ط/ـــ 35

 :  الرسالة موضوع
 المحاوالت المتكررة إلختزال األمعاء في عالج حاالت اإلنغماد المعوي 

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة أستاذ مساعد بقسم الجراحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ر فخري عبد العزيزتامـ د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلطب جامعة بكلية ا مدرس بقسم الجراحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    أحمد محمد نبيلـ د/ 



  9/12/2018األحد الموافق المنعقدة يوم  2018/2019للعام الجامعي الرابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 
  16/12/2018حد الموافقوالممتدة حتى يوم األ

 

28 

 
 

 ماجستير طب األطفال  إبراهيم عبد الرحمن سليمان  ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 قياس مستوي رروتين )سي( وبروتين )إس( في األطفال المصارين بالصرع ويتلقون عالج فالبروات الصوديوم وغير  من األدوية 
 .رعالمضادة للص
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بقسماذ أست   أحمد ثارت محمود ـ أ.د/ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   أحمد عبد الرحمن عباس سنبلـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة    نهلة محمد سعيدـ   د/ 
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  وائل سعيد سالم الشاذلي ط/ـــ 37

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مستوي البي ــــــ كريزول بمصل الدم وعالقته بمضاعفات اإلستصفاء الدموي المزمن

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب أمراض الباطنة العامة  قسمباذ أست   أحمد ربيع العربجي  ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب أمراض الباطنة العامة  قسمباذ مساعد أست   أحمد محمد دهران  ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعــــة الطب بكليـأمراض الباطنة العامة  قسمباذ مساعد أست   أحمد راغب توفي   ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــة ةــــــــــــــــــــجامعبكليـــــة الطب أمراض الباطنة العامة  قسمباذ مساعد أست   خالد محمد الزرقاني  ـ   د/ 

 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــة مويةمدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الد   هند محمد عبد  الديبـ   د/ 
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  نجالء سامي عبد الهادي حماد ط/ـــ 38

 :  الرسالة موضوع
 دراسة السكتة الدماغية الصمية في مرضي الجفان األذيني . مدي الخطورة وتكرار الحدوث وما تؤول اليه 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــزة قسماذ بأست  أشرم محمد محمـد مصطفيـ أ.د/ 

 المنوفيـــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركــــــــــــــــــزة  قسماذ مساعد بأست    ياسر إرراهيم فتحيـ   د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست    محمود كامل أحمدـ   د/ 

 المنوفيـــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب التخدير والعناية المركــــــــــــــــــزة  قسممـــــــــــــــــدرس ب    هالة محمد قبطانـ   د/ 

 المنوفيـة جامعةبكلية الطب األمراض العصبية والطب النفسي  قسممـــــــــــــــــدرس ب    خالد حاتم عفيفي /ـ   د

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  وليد يحيي عبد الحليم بعلط ط/ـــ 39
 :  الرسالة موضوع

 اإلنفجار المبكر لجيب الميا األوكسيتوسين مقارل الميزوبروستول تحت اللسان في تحريض الوالدة في حالة 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسماذ ورئيس أست   ناير كمال عبد العالـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعب بكلية الطأمراض النساء والتوليد  قسمأستاذ مساعد  ب   عالء الدين فتح هللا الحلبيـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب أمراض النساء والتوليد  قسممدرس ب   عبد الحسيب يالح سعدـ   د/ 

 المناعةدكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية و    مني صالح السيد سبل ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

بالوسائل التقليدية في تشخيص اإليابة الفطرية  ITSrDNAPCRمقارنة كل من يبغ الفطر الفلورسنتي والتسلسل القائم علي 
 لألظافر 
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب الميكروبيولوجيــــــــــــــــــــــــــا  قسماذ ورئيس أست   ـ أ.د/ مبروة محمود غنيم

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب الميكروبيولوجيــــــــــــــــــــــــــا  قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب ية الكيمياء الحيوية الطب قسممدرس ب   سالي محمد الحفناوي ـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   أحمد حسن جبريل ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 تقييم المضاعفات المبكرة بعد اجراء منظار الركبة 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب لعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام جراحة ا قسماذ  بأست   أحمد البدوي شاهينـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــ ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد  بأست    عمرو عيد درويشد/   ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قسممدرس  ب    رهاء دكريا  حسنـ   د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  هشام محمود الدسوقي مدين ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 سة مقارنة رين نه  ويلسي ونه  الوس  التقليدي الدالة الضغ  والتئام الفقرات في التزحزح الفقاري القطني منخفض الدرجةدرا
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيـــــــةبكلية الطب  أستاذ بقسم جراحــــــــــــــــة المــــــــــــخ واألعصـــــــــــــــــــــــــــــاب  أحمد محمد جمال الدين عزبـ أ.د/ 
  ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــ بقسم الجراحــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد   محرم عبد السميع محمدد/   ـ 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة ــــــــــــــــــــــــابمدرس بقسم جراحــــــــــــــــة المــــــــــــخ واألعص   محمد عادل حسينـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة مدرس بقسم جراحــــــــــــــــة المــــــــــــخ واألعصــــــــــــــــــــــــاب   هاني محمد الخوليـ   د/ 
 سالك البوليةماجستير جراحة الم خالد محمد مجدي زين العابدين  ط/ـــ 43

 :  الرسالة موضوع
دراسة مقارنة رين عملية استخدام الصفحه االحليلية المشقوقه واستخدام الصفحه االحليلية المشقوقه مع الرقعة القلفيه واستخدام 

 الصفحة االحليلية المشقوقه مع الرقعة الفحوية في ايالح االحليل السفلي .
 المشرفون : 

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة أستاذ ورئيس قسم جراحــــــــــــــــة المسالك البوليـــــــــــــــــــة   سلطان محمد سلطانـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة كفر الشيــــــــــــــــــــــــخ أستاذ بقسم جراحــــــــــــــــة المسالك البوليـــــــــــــــــــة   طارق محمد عبد الباقيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم جراحــــــــــــــــة المسالك البوليـــــــــــــــــــة   محمد عبد المنعم الشاذليـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ــةمدرس بقسم جراحــــــــــــــــة المسالك البوليـــــــــــــــــ   عاطف عبد اللطيف ردوي ـ   د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد محمود السيد نوار ط/ـــ 44

 :  الرسالة موضوع
ن من متابعة تأثير عودة التروي كامال مقارل عودة التروي بالشريان المسبب بحاالت القسطرة التداخلية بالمرضي الذين يعانو 

 جلطة الشريان التاجي .
 المشرفون : 

 ـةالمنوفيـ جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسمبمساعد اذ أست    أحمد محمد عمارةـ د/ 

 ـــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب    هند محمد عبد  الديبـ د/ 

 ماجستير طب األسرة  إسماعيل أبو القاسم محمد ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضوع
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 فقر الدم المنجلي رين األطفال في مركز سيو  محافظة مطروح .
 المشرفون : 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــرة طب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست    أمل أحمد سالمةـ د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    محمود أحمد الحاوي ـ د/ 

 ةــــــــــــالمنوفيــ جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة طب األســــــــــــــــــ قسممدرس ب    يفا حمدي القلشـ د/ 

 دكتوراه الجراحة العامة   محمد عبده بدر عتمان ط/ـــ 46
 :  الرسالة موضوع

ار الجانبي للحوض في سرطان تقييم اإلستئصال الكامل لمسراق المستقيم مع أو ردون إستئصال الغدد الليمفاوية في الجد
 المستقيم األوس  والسفلي .

 المشرفون : 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة أستاذ بقسم الجراحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة  أستاذ مساعد بقسم الجراحــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   يبري عمارمحمد ـ   د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة ــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد عبد الجليل البلشيـ   د/ 

 743/4/12/8201 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   يد صبيح  .وليد عبد المجيد عبد الحم /بيبللطفي طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 438/4/12/8201 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   مايكل عادل سليمان يوسف  . /بيبللطفي جراحة القلب والصدر 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 943/4/12/8201 الموضوع رقم

الـدكتوراه  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   عبد البر محمد شرف  . /بيبللطفي التوليد وأمراض النساء 

 : رـراـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 404/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.66ر53 ونسبة مئوية /جيد/ عام رتقديرحمدية سليمان محمود سليمان  /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 414/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.76ر50 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرشعبان محمد  إيمان سعيد /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 424/4/12/8201 الموضوع رقم

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
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   %.88ر66 ونسبة مئويةممتاز  عام رتقديرنهال محمد نبيل جابر عطا هللا   /بيبةللطالماجستير في الباثولوجيا 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 344/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.82ر07 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرمحمد وحيد عبد العزيز السراج   /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 444/4/12/8201 الموضوع رقم

 ارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.71ر77 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرسمر علي كمال صحصاح   /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 544/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.75ر08 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرنسرين عبد العال حسن  /بيبةللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 644/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأناســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدر 
ــل  ــي والت هي ــي الطــب الطبيع ــاس الســروجي  /بيــبللطالماجســتير ف ــد الهــادي عب ــد //  عــام رتقــديرمحمــود عب  ونســبة مئويــةجي

  %.69ر44
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 744/4/21/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.73ر72 ونسبة مئويةجيد // عام رتقديرسمر السيد عبد العزيز حسن  /بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة...   الموافقة
 844/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ونســـبة مئويـــةجيـــد جـــدا  عـــام رتقـــديرمـــروة جـــالل محمـــود البســـيوني  /بيبـــةللطالماجســـتير فـــي األمـــراض الجلديـــة والتناســـلية 

   %.75ر58
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 504/4/12/8201 الموضوع رقم

  الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ونســـبة مئويـــةجيـــد //  عـــام رتقـــديرهـــيم عشـــيبة  رانيـــا الســـيد محمـــد ف /بيبـــةللطالماجســـتير فـــي األمـــراض الجلديـــة والتناســـلية 

   %.74ر41
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 514/4/12/8201 الموضوع رقم
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 %.80ر42 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرنهال كمال محمد عبد هللا   /بيبةللطة والتناسلية الماجستير في األمراض الجلدي

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 524/4/12/8201 الموضوع رقم

 نح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.81ر14 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرعبد الحميد ربيع عبد الحميد عيسي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 453/4/12/8201 الموضوع رقم

 قــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد الت ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.73ر72 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرعبد الكريم شاكر السبكي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 445/4/12/8201 الموضوع رقم

 قــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالمواف ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.77ر86 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرناهد أحمد السيد العشماوي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 545/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا و 
   %.72ر91 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرإيناس عبد الوجود سالمة  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 645/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة
   %.73ر67 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديروالء الصاوي إبراهيم أبو النصر  /بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 745/4/12/8120 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.69ر08 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرفرحات عبد المقصود القاضي  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 845/4/12/8201 وضوع رقمالم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.72ر77 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرعمرو علي عبد الخالق الشامي   /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 945/4/12/8201 الموضوع رقم
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.73ر42 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرإيهاب سيف عبد الجواد عمر  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـــالق

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 604/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.77ر36 ونسبة مئوية جيد جدا عام رتقديرسكينة زهير محمود الصاوي درباله  /بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 614/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.66ر33 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرم الشرقاوي  محمد محمـد إبراهي /بيبللطالماجستير في طب الحاالت الحرجة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 624/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
ــي طــب الحــاالت الح  ونســبة مئويــةجيــد جــدا  عــام رتقــديرمحمــد عصــام محمــد صــبحي العبســاوي  /بيــبللطرجــة الماجســتير ف

   %.82ر97
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 346/4/12/8201 الموضوع رقم

 رجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح د ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.70ر98 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرهبه أحمد محمد راشد   /بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 446/4/12/8201 الموضوع رقم

 ديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفر  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
  %.82ر25 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديرمحمد عالء محمد جودة  /بيبللطالماجستير في عالج األورام والطب النووي 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 546/4/12/8201 الموضوع رقم

 افقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالمو  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.79ر77 ونسبة مئويةجيد جدا  عام رتقديردينا مصطفي المطبعجي  /بيبةللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 646/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والب
   %.74ر83 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرأحمد عبد السالم إبراهيم مشعل  /بيبللطالماجستير في طب األسرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 746/4/12/8201 الموضوع رقم
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 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنة للدراســات العليــا والبحــوث مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــ
 ونســبة مئويــةجيــد//  عــام رتقــدير  فــارس عبــد العظــيم محمــد الوكيــل /بيــبللطأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة الماجســتير فــي 

   %.65ر38
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 846/4/12/8201 رقم الموضوع

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.72ر10 ونسبة مئويةجيد //  عام رتقديرحنان أحمد كامل مكي  /بيبةللطالماجستير في األشعة التشخيصية 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة... و   الموافقة
 946/4/12/8201 الموضوع رقم

 الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
   %.70ر39 ونسبة مئويةجيد//  عام رتقديرأحمد الكامل حامد موسي  /بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ارـرـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 704/4/12/8201 الموضوع رقم

ــة للدراســات العليــا والبحــوث  ــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكلي ــا فــي ـ ــوم الدراســات العلي ــى مــنح دبل ــة الموافقــة عل األمــراض الجلدي
 ية للدراسات العليا بالكلية .( من الالئحة الداخل8وذلك طبقا لنص المادة )أميرة إبراهيم إسماعيل   /ةللطبيبوالتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 714/4/12/8201 الموضوع رقم

جراحــة األنــف واألذن الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8لنص المادة )وذلك طبقا بيتر هنري ساويرس   /للطبيبوالحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 724/4/12/8201 الموضوع رقم

 التخدير والعناية المركزة الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )محمد السيد محمد أبو صوان   /للطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 734/4/12/8201 الموضوع رقم

التخـدير والعنايـة المركـزة يـا فـي الموافقة على منح دبلـوم الدراسـات العلـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )أحمد حمدي راضي حامد   /للطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 744/4/12/8201 الموضوع رقم

لدرجـة الـدكتوراه والماجسـتير والـدبلوم كل من القيد قبول  افقة علىالمو  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .  2018علي دور أكتوبر  وإلحاقهم
 :  الدكتوراهأوال: 

 : ـ األنف واألذن والحنجرة1
 ـ ط/ محمد عمر محمد البنهاوي    ـ ط/ أحمد محمد أحمد باشا
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 : ـ طب المناطق الحارة وصحتها2
 ـ ط/ محمود فاروق عفيفي محمد سالم  ينـ ط/ إيناس فرج عبد الموجود المز 

   )وافد( ـ ط/ ضياء محمد ياسين : ـ السمعيات3
 :  الماجستير: ثانيا

    ـ ط/ هند دكريا عبد هللا محمود : ـ الهستولوجي1
 ـ ط/ أسماء فتحي رياض : ـ الباثولوجي2
 : ـ األنف واألذن والحنجرة3 

 محمد علي مدين . ط/ مها    ـ ط/ أميرة محمد عبد الغني علي
 . ط/ هناء محمد فريد تقي    ـ ط/ عزة يسري شعبان بحيري 

 :  الدبلوم: ثالثا
    ـ ط/ محمد عرفة اإلمام سالمان :ـ جودة الرعاية الصحية1
 : ـ األنف واألذن والحنجرة2

 ـ ط/ دعاء أحمد الجزار    ـ ط/ نهي إرراهيم طنطاوي 
     ط/ عماد مكرم غطاس ــ : ـ العظام3

 : ـرارـلقــا

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 475/4/12/8201 الموضوع رقم

وماجسـتير درلـوم  األولالموافقة على اعتماد نتيجة الدراسات العليا الجـزء  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 .2018 ودكتورا  دور أكتوبر

 القـــرار 

 الموافقة على:
  على النحو التالي .. ويرفع للجامعة .ة اعتماد النتيجـ 1

 أوال: الدبلوم :

 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصا م
 %26ر31 5 14 6 19 25 الباطنة العامة 1
 %40 4 6 4 10 14 طب المناط  الحارة ويحتها  2
 %100 5 ـــ 2 5 7 األمراض العصبية والطب النفسي 3
 صفر% ـــ 26 1 26 27 اثولوجيا اإلكلينيكيةالب 4
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 طب الصناعات 5
 %77ر77 14 4 1 18 19 أمراض القلب واألوعية الدموية 6
 %50 1 1 3 2 5 األمراض الصدرية والتدرن  7
 %75 15 5 1 20 21 األمراض الجلدية والتناسلية 8
 %80 17 4 6 21 27 طب األطفال 9
 %50 2 2 ـــ 4 4 واألذن والحنجرةاألنف  10
 صفر% ـــ 1 ـــ 1 1 السمعيات  11
 %72 18 7 ـــ 25 25 التوليد وأمراض النساء 12
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 %9 1 10 1 11 12 التخدير  13
 %38ر46 5 8 4 13 17 جراحة العظام 14
 %36ر36 4 7 3 11 14 الجراحة العامة 15
 %75 3 1 2 4 6 طب األسرة 16
 %28ر57 2 5 1 7 8 خيصيةاألشعة التش 17
 صفر% ـــ 3 1 3 4 جراحة المسالك البولية 18
 %50 1 1 ـــ 2 2 الطب الطبيعي 19
 %35 14 26 3 40 43 طب وجراحة العين 20

 : الماجستير: ثانيا

 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصا م
 %50 1 1 ـــ 2 2 الطب الطبيعي 1
 %71ر42 5 2 ـــ 7 7 ألمراض الجلدية والتناسليةا 2
 %100 2 ـــ ـــ 2 2 التشريح واألجنة 3
 %93ر1 27 2 1 29 30 طب األطفال 4
 %20 1 4 ــ 5 5 طب المناط  الحارة ويحتها 5
 %90 18 2 ـــ 20 20 أمراض القلب واألوعية الدموية 6
 %80 4 1 2 7 7 األمراض الصدرية والتدرن  7
 %75 3 1 2 4 6 األسرة طب 8
 %62ر5 10 6 ـــ 16 16 الباثولوجيا اإلكلينيكية 9
 %58ر53 24 17 3 41 44 طب وجراحة العين 10
 %78ر82 18 5 4 23 27 جراحة العظام 11
 %77ر77 14 4 4 18 22 التوليد و أمراض النساء  12
 %54ر16 13 11 1 24 25 األشعة التشخيصية 13
 صفر% ـــ 1 1 1 2 البوليةجراحة المسالك  14
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 الطفيليات  15
 %50 1 1 ـــ 2 2 الصحة العامة وطب المجتمع 16
 %63ر15 12 7 ـــ 19 19 التخدير والعناية المركزة 17
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 الكيمياء الحيوية 18
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 الميكروبيولوجيا 19
 %100 2 ـــ ـــ 2 2 الفسيولوجيا 20
 %50 2 2 ــــ 4 4 الباثولوجيا 21
 %23ر07 3 10 1 13 14 طب الحاالت الحرجة 22
 %73ر68 14 5 2 19 21 الجراحة العامة 23
 %47ر4 9 10 1 19 20 أمراض الباطنة العامة 24
 %87ر5 7 1 ـــ 8 8 األنف واألذن والحنجرة 25
 %100 3 ـــ 2 3 5 السمعيات 26
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 %100 2 ـــ ـــ 2 2 كولوجياالفارما 27
 %75 3 1 ـــ 4 4 األمراض العصبية والطب النفسي 28

 : الدكتوراه: ثالثا

 النسبة الناجحون  الراسبون  الغائبون  الحاضرون  المتقدمون  التخصا م
 %63ر6 7 4 2 11 13 أمراض القلب واألوعية الدموية 1
 %50 3 3 ـــ 6 6 الباثولوجيا اإلكلينيكية 2
 صفر% ـــ 1 ـــ 1 1 ألنف واألذن والحنجرةا 3
 %100 2 ـــ 1 2 3 األمراض العصبية 4
 %100 2 ــــ ـــ 2 2 التشريح 5
 %25 2 6 ـــ 8 8 الجراحة العامة  6
 صفر% ـــ 4 1 4 5 األشعة التشخيصية 7
 %66ر67 4 2 ـــ 6 6 التوليد وأمراض النساء 8
 %100 2 ـــ ـــ 2 2 الباثولوجيا 9
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 الفارماكولوجيا 10
 صفر% ـــ 1 ــــ 1 1 طب الطوارئ  11
 صفر% ـــ 1 ــــ 1 1 الطب النفسي 12
 %25 1 3 ـــ 4 4 طب المناط  الحارة  13
 %100 1 ــــ ــــ 1 1 الطب الطبيعي 14
 %100 3 ـــ ـــ 3 3 طب الحاالت الحرجة 15
 %88ر9 8 1 ـــ 9 9 طب األطفال 16
 %71ر42 5 2 ــــ 7 7 طب وجراحة العين 17
 %28ر5 2 5 ـــ 7 7 أمراض الباطنة العامة 18
 %83ر3 5 1 ـــ 6 6 األمراض الجلدية والتناسلية 19
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 الطفيليات 20
 صفر% ــــ 1 ـــــ 1 1 جراحة القلب والصدر 21
 %61ر53 8 5 1 13 14 جراحة التجميل 22
 %75 15 5 1 20 21 التخدير 23
 %100 1 ـــ ـــ 1 1 طب األسرة 24
 صفر% ـــــ 2 1 3 3 جراحة العظام 25
 %50 1 1 1 2 3 جراحة المسالك البولية 26

 476/4/12/8201 الموضوع رقم

الصـحية وسـالمة وأمـان  مـنح كـل مـن درلـوم جـودة الرعايـةالموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 على النحو التالي : 2018يوليو دور المريض 

 ممتاد     محمود محمد محمد ردران  ـ ط/1
 ممتاد     ـ ط/أسماء عبد الرحيم الدسوقي2
 ممتاد    أحمد عبد الرادق أرو المجدوالء   ـ ط/3
 ممتاد     إسالم محمد السيد الفقي  ـ ط/4
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 ممتاد    عيشيرين مسعد لبيب الشاف  ـ ط/5
 ممتاد     عال فتحي محمود محمد  ـ ط/6
 ممتاد     إيمان شوقي عبد الرحمن   ـ ط/7
 ممتاد     هاجر محمد فؤاد حرفوش  ـ ط/8
 ممتاد     أميرة عبد هللا رمضان  ـ ط/9

 ممتاد    ريهام عبد السالم محمد إرراهيم  ـ ط/10
 ممتاد    دعاء محمد إسماعيل السيد  ـ ط/11
 ممتاد    شيماء مجدي محمد الشراري  ط/ ـ12
 ممتاد    سارة السيد محمد عبد اللطيف  ـ ط/13
 ممتاد    حسناء سعيد عبد الجواد حسين  ـ ط/14
 ممتاد    دعاء سعيد عبد الواحد حسن  ـ ط/15
 ممتاد    شريهان سعد محمد أرو السعود  ـ ط/16
 ممتاد     رشا حميدة قطب أحمد  ـ ط/17
 ممتاد    شيماء محمد محمود يقر  ـ ط/18
 ممتاد    أسماء شوقي عبد الرحمن   ـ ط/19
 ممتاد     إيمان سعيد أحمد الشيخ  ـ ط/20
 ممتاد     هبه عرفه االمام سالمان  ـ ط/21
 ممتاد    أسماء عز الدين درويش إرراهيم  ـ ط/22
 ممتاد    أية مجدي فرج هللا حرحش  ـ ط/23
 ممتاد    مصطفي هجرسهناء سامي   ـ ط/24
 ممتاد     أماني محمود على عالم  ـ ط/25
 ممتاد    إنشاد السيد محمد عبداللطيف  ـ ط/26
 ممتاد    إسراء مصطفي محمد سالم   ـ ط/27
 ممتاد  عبير على حسين الجمل  ـ ط/28
 ممتاد  سهير مصطفي متولي السلكاوي   ـ ط/29
 جداجيد    عزة سمير عبد االله جسد  ـ ط/30
 جيدجدا    محمد إرراهيم الفرماوي  رشا  ـ ط/31
 جيدجدا نشوى السيد عبد الفتاح  الشربيني  ـ ط/32
 جيدجدا    دينب محمد محمد يبيح  ـ ط/33
 جيدجدا    هالة أنور عبد الرحمن حجادي   ـ ط/34
 جيدجدا    إيمان أحمد أحمد البتانوني  ـ ط/35
 جيدجدا    ياسمين عبد الجواد عزب محمد  ـ ط/36
 جيدجدا    دينا محمد أمين عبد الرحمن  ـ ط/37
 جيدجدا    أسامة محمد أمين الزرقاني  ـ ط/38
 جيدجدا    أية مصطفي على رركات  ـ ط/39
 جيدجدا    أحمد عادل المحمدي رركات  ـ ط/40
 جيدجدا    رليغ عمر طه محمد ردق   ـ ط/41
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 دجداجي أسماء عبد المنعم مصطفي ررسيم  ـ ط/42
 جيدجدا    محمد جمال عبد السالم حسين  ـ ط/43
 جيدجدا    عبد الواحد سليمان عبد الواحد  ـ ط/44
 جيدجدا    ارتهال إرراهيم محمد سعد الدين  ـ ط/45
 جيدجدا     لمياء بكري حامد عطا  ـ ط/46
 جيدجدا    ريتر رمسيس لبيب قزمان  ـ ط/47
 جيدجدا الجواد   رشا عبد الجواد سليمان عبد  ـ ط/48
 جيدجدا    بسمة إرراهيم محمد مرسي  ـ ط/49
 جيد//     محمد السعيد إرراهيم باد  ـ ط/50
 جيد// شريف عبد المنعم عبد الغني عمر  ـ ط/51
 جيد//    محمد إرراهيم يوسف إرراهيم  ـ ط/52

 القـــرار 

  الموافقة .. ويرفع للجامعة .
 476/4/12/8201 الموضوع رقم

على تصويب نتيجـة الطالـب/ محمـد أشـرف محمـد عبـد الجـواد  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبرة أ.د/ وكيل الكلية مذك
فــي مــادة النســاء والتوليــد دور أول والفرقــة السادســة والمجمــوع الكلــي والتراكمــي  علــى  2017خــري  الكليــة دور نــوفمبر محــروس 

درجـة  419درجة رتقـدير ممتـاد رـدال مـن  426ر5درجة لتصبح الدرجة الكلية للمادة  7ر5رها النحو التالي : أحقية في ديادة مقدا
درجـــة رتقـــدير عـــام ممتـــاد  1277درجـــة رتقـــدير عـــام ممتـــاد رـــدال مـــن  1284ر5رتقـــدير ممتـــاد والمجمـــوع الكلـــى للفرقـــة السادســـة 

 درجة رتقدير ممتاد مع مرتبة الشرم . 5602من درجة رتقدير عام ممتاد مع مرتبة الشرم ردال  5609ر5والمجموع التراكمي  
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 477/4/12/8201 الموضوع رقم

عرض ترشيحات السادة رؤساء األقسام العلمية للسادة أعضاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة كـل النحـو التـالي كمنسـقين ألعمـال 
 :جودة التعليم وجودة المستشفيات 

منسق جودة  الوظيفة منسق جودة التعليم القسم م
 المستشفيات

 الوظيفة

 
1 

 
 التشريح

 د/ مروة الغالم
 د/ نسرين سليمان

 د/ إيمان عبد الغني 
 ط/ شيرين أحمد

 مدرس 
 مدرس
 مدرس
 معيدة

  

 د/ داليا فتحي الفسيولوجيا 2
 ط/هبه الدمياطي
 ط/رضا أرو الفتح

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

  

 د/شيرين يبحي الكيمياء الحيوية  3
 ط/ أسماء شكري 
 ط/فاطمة النجار 

 مدرس
 معيدة
 معيدة

  

   مدرس مساعد ط/ريهام عبد هللا الهستولوجيا 4
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 ط/ ريم محمد غريب
 ط/ هند دكريا

 معيدة
 معيدة

 د/ يفا رياض الفارماكولوجيا 5
 ط/ دعاء دغلول
 ط/ سمر النجار
 ط/ سماح محمد

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

  

 د/ رشا جالل الميكروبيولوجيا 6
 ط/ أمل داود

 ط/ شيماء القاضي

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

  

 د/ داليا الشراكي الباثولوجيا 7
 ط/ فاطمة القلشي
 ط/ آيات الشين

 أستاذ مساعد
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 د/مروة داود
 ط/ مني قورة

 

 مدرس
 مدرس مساعد

 
 ط/ أميرة محمود طفيلياتال 8

 ط/ مروة القصري 
 ط/ أسماء رمضان

 مدرس مساعد
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

  

 د/ غدير ماهر الصحة العامة وطب المجتمع 9
 ط/ نهاد ردر

 مدرس
 مدرس مساعد

  

 د/ مروة محيسب طب األسرة 10
 ط/ سمر ملطي
 ط/أية رركات

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 ط/إنشاد ردوي 
 ة عرفة اإلمامط/ هب

 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 يرين رجب د/ ش الطب الشرعي والسموم 11
 ط/ غادة دغلول 

 مدرس
 مدرس مساعد

 مدرس مساعد ط/ أميرة عبدالحميد

 د/ محمد يبري  الجراحة العامة 12
 د/ محمود حجاج
 د/ أحمد نبيل

 ط/ عبد العزيز يقر

 أستاذ مساعد 
 أستاذ مساعد
 مدرس

 مدرس مساعد

 محمود سعيدد/ 
 ط/ أحمد سامي
 ط/ محمد عثمان

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 
 د/ ياسر السيسي جراحة المخ واألعصاب 13

 د/ أسامة يارر
 د/ هاني الخولي

 مدرس 
 مدرس
 مدرس

 د/ حادم نجم
 د/ أحمد شيحة

 أستاذ مساعد
 مدرس

 د/ محمد حجاج جراحة القلب والصدر 14
 ط/ محمد حمدي

 مدرس
 مدرس مساعد

 د/ محمد حجاج
 د/ محمد فودي 
 ط/ أحمد حاتم

 مدرس
 مدرس

 مدرس مساعد
 د/ مدحت شامي جراحة التجميل والحروق  15

 ط/ عبد هللا الطمالوي 
 ط/ أحمد سمير فرج

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 د/ أحمد فرجاني يارر
 ط/ محمد سعيد الحداد

 استشاري 
 مدرس مساعد

 يد/ عماد العجرود جراحة العظام 16
 د/ على فهمي

 مدرس 
 مدرس

 د/ سليمان حسن
 ط/ إسماعيل توفي 

 مدرس
 مدرس مساعد
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 مدرس مساعد ط/ محمد شوقي مدرس مساعد ط/ محمد يسري 
 د/ محمد الغرباوي  جراحة المسالك البولية 17

 ط/ إرراهيم موافي
 ط/ محمود وهبة

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 باهر عبد الرؤوم  /د
 ط/ أحمد ررسيم

 مدرس
 مدرس مساعد 

 د/ أحمد الهجع طب وجراحة العين 18
 د/ محمد سامي
 ط/ نهي خيري 

 أستاذ مساعد
 مدرس

 مدرس مساعد

 ط/ أحمد بسيوني
 ط/ أحمد إسماعيل

 مدرس مساعد 
 مدرس مساعد

 د/ أحمد دين األنف واألذن والحنجرة 19
 د/ أسماء يالح
 ط/ حنان الشوربجي

 أستاذ مساعد
 مدرس 

 مدرس مساعد

 د/ أيمن على 
 د/ محمد عبدالحكيم
 د/ أنور عبد العاطي

 أستاذ مساعد
 مدرس 
 مدرس

 د/ هشام عمار التوليد وأمراض النساء 20
 د/ محمد توفي 
 ط/ محمد يبري 

 مدرس 
 مدرس

 مدرس مساعد

 د/ أميرة فتحي 
 ط/محمد وحيد

 مدرس 
 مدرس مساعد

 د/عالء السقا التخدير 21
 د/ أسماء حمزة
 ط/ مايفل ردق 

 مدرس
 مدرس

 مدرس مساعد

 د/ وفية رمضان
 د/ أسماء حمزة
 ط/ أحمد أشرم

 مدرس
 مدرس

 معيد 
 د/ سمر شوقي جيا اإلكلينيكيةالباثولو  22

 ط/ دهراء غريب محمد 
 ط/ أسماء الشيمي

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 ط/ فتحية البصال
 ط/ سارة الديب
 ط/ عبير مدحت

 مدرس مساعد
 مدرس مساعد
 دمدرس مساع

 د/ بسمة الدسوقي األشعة التشخيصية 23
 ط/ رالل سلطان
 ط/ علياء أحمد

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 ط/ إيمان رجب
 ط/ محمود شاكر

 مدرس  مساعد
 مدرس مساعد

 د/ عبد الناير جاد هللا الباطنة العامة 24
 ط/ مي أشرم
 ط/ نهي دويدار

 أستاذ مساعد
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 رقانيد/ خالد الز 
 د/ شيماء كمال الدين
 د/ أميرة شريف
 ط/ أحمد كمال

 أستاذ مساعد
 مدرس 
 مدرس

 مدرس مساعد
 د/ أحمد رجب األمراض المتوطنة 25

 د/ مؤمنة سعيد
 ط/ راندا يدقي

 مدرس
 مدرس

 مدرس مساعد

 د/ أماني عباس
 د/ نجالء العبد

 مدرس
 مدرس

 د/ محمود الحاوي  طب األطفال 26
 ط/ أحمد شوقي

 اني حامدط/ ه

 أستاذ مساعد
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 د/ شيماء يبحي
 ط/ سناء منصور
 ط/ مي أرو اليزيد

 مدرس
 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 ط/ على رشيد القلب واألوعية الدموية 27
 ط/ أحمد جارر
 ط/ سارة سعد

 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 معيدة

فاطمة الزهراء عبد د/ 
 المنعم

 د/ محمد سمير

 عدمدرس مسا
 
 معيد

 د/ أحمد نبيل األمراض العصبية و النفسية 28
 ط/ شيري 

 مدرس
 مدرس مساعد

 د/ خالد حاتم
 ط/ أحمد منير

 مدرس 
 مدرس مساعد
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 مدرس مساعد ط/ مني يبري  مدرس مساعد ط/ فاطمة
 د/ جيهان على األمراض الصدرية والتدرن  29

 ط/ أمل الكوع 
 أستاذ مساعد
 مدرس مساعد

  

 د/ ريم أحمد عبد العزيز جلدية والتناسليةاألمراض ال 30
 ط/ وفاء شحاته

 مدرس
 مدرس مساعد

 ط/ هبه سعد الدين
 د/ أميرة الشحات

 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 د/ داليا يالح الطب الطبيعي والتأهيل 31
 ط/ داليا نوفل

 مدرس 
 مدرس مساعد

 ط/ سماح يوسف
 ط/ جيهان

 مدرس مساعد
 مدرس مساعد

 د/ أشرم عبد الغني والطب النووي  عالج األورام 32
 د/ رالل أرو سعيدة
 ط/ إيمان حلمي

 أستاذ مساعد
 مدرس 

 مدرس مساعد

 د/ الشيماء الحنفي
 ط/ أحمد يهيب

 مدرس 
 مدرس مساعد

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : الموافقة
منسـ  الجـودة بالقسـم ألعمـال جـودة التعلـيم وجـودة  يكلف كل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونـة بالقيـام بأعمـال ـــ1

 . 1/1/2019المستشفيات الجامعية لمدة عامين اعتبارا من 
يستمر السادة المكلفين كمنسقين ألعمال جودة التعليم باألقسام بأعمالهم لحين االنتهاء مـن ديـارة إعـادة االعتمـاد وإتمـام تـدريب  ـــ2

 الفري  الجديد .
ف جودة التعليم بالقسم من المنسقين الحاليين إلى المنسقين الجدد بحضور أ.د/ رئيس القسم ويـتم اعتمـاد ذلـك فـي يتم تسليم ملـــ 3

 محضر رسمي يرفع أ.د/ عميد الكلية .
ـــ ال يجود التبديل مع أي عضو هيئة تدريس للقيـام بمهـام المنسـ  إال بعـد مـرور سـتة أشـهر مـع تقـديم اعتـذار مسـبب يرفـع أ.د/ 4

 القسم وبعد موافقة أ.د/ عميد الكلية ويصدر قرار رتعديل المنس  . رئيس
ـــ على السادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومـدير وحـدة الجـودة بالمستشـفيات الجامعيـة عقـد اجتمـاع شـهر للسـادة المنسـقين 5

 باألقسام ويتم رفع محضر االجتماع أ.د/ عميد الكلية .
 478/4/12/8201 الموضوع رقم

األسـتاذ  مجلس القسم على ترشيح أ.د/ صفاء عبد الفتاح بـدر موافقةـــ بشأن  الصحة العامة وطب المجتمعأ.د/ عرض خطاب 
بالقســـــم لتـــــدريس مـــــادة )يـــــحة األم والطفـــــل( للفرقـــــة الثانيـــــة بكليـــــة التربيـــــة للطفولـــــة المبكـــــرة جامعـــــة الســـــادات للعـــــام الجـــــامعي 

2018/2019. 
 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ...  الموافقة
 

أحمـد وإلى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـ علن السـيد األسـتاذ الـدكتور/ 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحمـد على جمال الدين

 
 

 
  الكليةعميد                                أمين المجلس                   

 
أحمدددد أحمدددـد علددد  أ.د/                                                                   حسام سني البهاء طلعت.د/ أ

 جمال الدين
 

 


