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 أمانة المجالس واللجان       

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2017/2018" للعام الجامعي  األولي" الجلسة 

  19/9/2017الموافق  الثالثاءالمنعقدة يوم و

 ثااءالثال ياوم  العاشارة والنفاص فا ا وذلك في تمام السااعة  2017/2018" للعام الجامعي األوليعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحماد جمال الدينبرئاسة أ.د/  19/9/2017وافق الم

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة     ا أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     ا أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    د/ فادي محمد حسين الجندي ا أ.
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيما أ.د/ 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     ا أ.د/ أيمن عبد القادر ش انه 

  لباطنة العامـــــــةرئيس قسم أمراض ا    عبد هللا عبد العزيز بهنسيا أ.د/ 
 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة      أ.د/هالة السيد محفوظ ا

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

 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ا أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوي 
 ةــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ     مفطفي محمود الحبيبيا أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسم     أشرف عبد الهادي عبد العزيزا أ.د/ 

 رئيس قسم الهستولوجيا      سليمانا أ.د/ مها السيد 

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

   ـةـــالحيويـــــــــرئيس قسم الكيمياء        مها أحمد فتحي حمودةا أ.د/
 ة ــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ     ا أ.د/ محمد فال  الدين الزواوي 

 ةـــرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــــ     ان محمد سلطانا أ.د/ سلط
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشا أ.د/ 
 قسم جراحة التجميل والحــــروق  رئيس     طارق فؤاد عبد الحميد كشكا أ.د/

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عفام عبد الونيس  حيري ا أ.د/ 
  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة      أ.د/ عالء حسن مرعي ا

  الصدرية والتدرن رئيس قسم األمراض       رمضان محمد  كرا أ.د/ 
  ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ا أ.د/ ففاء عبد الظاهر أمين 

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

 رئيس قسم عالج األورام والطب النووي       نافر محمد عبد ال اري ا أ.د/ 
 ل رئيس قسم طب األســـرةقائم بعم    د/ هالة محمد المفيلحي شاهين أ.ا 

  ـدرـــــــقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والص      إسالم محب إبراهيما   د/
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ا   د/ مها محمد على ال طش 
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  أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ا أ.د/ تغريد محمد فرحات   
     سالك البوليةأستاذ متفرغ بقسم جراحة الم      فاطمة أحمد الفيرفيا أ.د/
  ةـاألشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم       زينب عبد العزيز علىا أ.د/
 أستاذ بقسم الطفيليــــات    أميمه كمال عبد السالم الشافعيا أ.د/

 عـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ا أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
    اذ بقسم طب وجراحة العينأست    عبد الرحمن الس اعي سرحان ا أ.د/

 ةـــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـ      محمد فهمي النعمانيا أ.د/ 
 أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسا أ.د/ 
 التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم      غادة على حسن إبراهيما أ.د/ 
 الفسيولوجياأستاذ بقسم      فبري يوسص جسجر  ا أ.د/
 رةـــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج     ياسر عبد الوهاب خليلا أ.د/

  ةـالعامــاطنة أستاذ بقسم الب      إيهاب أحمد مفطفيأ.د/ا 
 األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــةبقسم أستاذ      محمد عبد الواحد جابر أ.د/ا 
    امــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ     محمود محمد هدهود .د/ا أ

 اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ     رحاب منير رمضان سمكة ا أ.د/
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة      هناء زكريا عامر نو ا أ.د/
 اءـــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــ      محمد إسماعيل فبري  ا أ.د/

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      منال عبد العزيز سعفانأ.د/  ا
 اإلكلينيكيـــــــة    أستاذ بقسم الباثولوجيا     محمد عبد الرحيم سليمانا أ.د/ 

 أستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروق      داليا محمد مفر  السقاأ.د/ ا 
 األمراض المتوطنةقسم أستاذ ب    أيمن محمد عبد الغني اللحلحأ.د/ ا 

    أستاذ بقسم الجراحة العامــة        حسام عبد القادر أحمدا أ.د/ 
  قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ ب     الرحيم مقلد ا أ.د/ أمل فتح هللا عبد

 ةـــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ     رشا على مفطفي الق انيأ.د/  ا
  رةـــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ     محمد قمر الشرنوبي  /ا أ.د

 اـبقسم الهستولوجيــأستاذ متفرغ      ا أ.د/ سامي الحسيني عطية 
  التخدير والعناية المركزةبقسم  أستاذ مساعد       نجوي عبد الغني ضحيا  د/ 

  الباطنة العامة بقسم أستاذ مساعد       عبد الرؤوف قرنيا  د/ محمد 
  األشعة التشخيصيةمدرس بقسم        طارق فوزي عبد هللاا  د/ 

 

ورئيس اإلدارة المركزة بالمستشفيات ستاذ بقسم الجراحة العامــة األ  أ.د/ عالء عبد العظيم السيسيكل من : * وتم دعوة 
     الجامعية

 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءيامساعد بقسم الكيمالستاذ األ  د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
 كل من : * وقد اعتذر عن عدم الحضور

 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب  ا أ.د/هشام محمد يسرى أبو رحمة   وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب ا أ.د/ نانسي يوسص أسعد
 تغيب كل من :و  * 

  رئيس قسم التخدير والعناية المركـــزة ا أ.د/أحمد عبد الرؤوف متولي   مراض المتوطنــــــــةرئيس قسم األا أ.د/ عاطص أبو السعود على  
  ــا ــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ  هيام عبد السميع عياد ا أ.د/  رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــابا أ.د/ عادل محمود حنفي 

  أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي  ا أ.د/ نبيل أحمد لطفي م ارك  جراحة القلب والصدرأستاذ متفرغ بقسم  ا أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان
  درن ـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت أحمد عامر خميسا أ.د/  أستاذ بقسم الهستولوجيا  ا أ.د/ أحمد أبو زيد على
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  أستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــةشلبي منتفر  ا أ.د/ سعيد    طفالاألأستاذ بقسم  غادة محمد على المشدا أ.د/
 مدرس بقسم جراحة المخ واألعصاب   ا  د/ أحمد فتحي شيحة أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامـةا أ.د/ سعيد إبراهيم المال  

  رئيس األكاديمية الطبية العسكريةي ر ا اللواء/ أحمد حسن فوزي التاود نقيب أطباء المنوفيـــــــــة ا أ.د/ حسين أحمد ندا 
 مدير شركات العربي ا أ.د/ ممدو  محمود العربي 

 
حيم " ثم حمن الر عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر "  سم هللا الر  أحمد أحماد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الرحب سيادته  السادة الحضور أعضاء 
 

قسم المساعد بقسم الباثولوجيا زوجة د/ هشام صالح الدين محمود مدرس ب المدرس*  كما نعي د/ مني الشرقاوي  
 النساء والتوليد ودعا الجميع لوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة لها .

 
بادون عاذر متتالية *  النس ة لحضور أعضاء مجلس الكلية في حالة عدم حضور عضو المجلس لمدة ثالث جلسات 

 يستبدل  أخر من القسم .
 

 القرار : الموافقة 
ذا لام ياتم اكتماال العاد 11حتاى السااعة  10ر30ااا وقد وافق المجلس على تحديد ميعااد المجلاس مان السااعة  د ياتم وا 

ذا كان العدد مكتمال ال ياتم التوقياع  عاد السااعة  ي السااعة فاوكاان هنااك اقتارا  أن ينتهاي المجلاس  11ر15إلغاء المجلس  وا 
 الواحدة .
 

 قا للجميع .الجديد متمنيا أن يكون عاما دراسيا موف مناس ة العام الدراسي والعام الهجري جميع الحضور ه هنا سيادت
 

 توفيقلجميع اللمتمنيا ترقيتهم واألعضاء الجدد في المجلس واألساتذة الذين تم * وهنأ رؤساء األقسام الجدد 
 
 

 أمينااا للمجلااس رئــيس قســم األنـف واألذن والحنجــرة عفااام عبااد الااونيس  حيااري أ.د/  رختياااالموافقااة علااى ا تماات* وقااد 
 . 2017/2018للعام الجامعي 

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

 أوال : المصادقات :
 1/1/9/7201الموضوع رقم 

 موافـ ال األحـدوالمنعقـدة يـوم  2016/2017 يللعام الجامع" عشر الثانيةة " الجلسة المفادقة على محضر اجتماع مجلس الكلي
 . 1341/12/8/2017حتى  1219/12/8/2017والمتضمنة القرارات من  13/8/2017

 : ـرارـالقــ

 المصادقة
 2/1/9/7201الموضوع رقم 

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

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 

 كل من : * الموافقة على سفر 
 األستاذ ورئيس قسم عالج األورام والطب النووي   ا أ.د/ نافر محمد عبد ال اري 1
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 ي قسم عالج األورام والطب النوو األستاذ ب  ا أ.د/ محمد أبو الفتو  السيد شحاته2
خاصـة علـى نفقـتهم ال 2017حتـى أكتـوبر  11 إلى لشبونة بالبرتغال لحضور المؤتمر التعليمي لعالج األورام في الفترة مـنبالكلية 

 .حيث يوجد لكل منهم دعوة لحضور المؤتمر 
الـدولي الســادس  ثيسـالونيكي باليونــان لحضـور المـؤتمربالكليـة إلـى  األسـتاذ بقسـم الطـب األطفــال  ا أ.د/ سهام محمد محمد رجب3

عشــر للمرضــي وأوليــاء األمــور الــذي ينظمــة ا تحــاد الــدولي للثالثيميــا علــى نفقتهــا الخاصــة حيــث يوجــد لســيادتها دعــوة لحضــور 
 . 2017نوفمبر  19حتى  17المؤتمر في الفترة من 

ؤتمر شــلونة بأســبانيا لحضــور مــأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بالكليــة إلــى بر األســتاذ المســاعد بقســم  ااا د/ أحمااد محمااد عمااارة4
 على نفقته الخاصة حيث لسيادته دعوة لحضور المؤتمر . 2017أغسطس  30حتى  26جمعية القلب األوروبية في الفترة من 

بالو يـات  المدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بالكلية إلى سان أنطونيـو ـ تكسـاس ـعبد الحميد عفام عبد الحميد شاهين ا د/ 5
تـه علـى نفق 2017نـوفمبر  1أكتوبر حتـى  28ة األمريكية لحضور مؤتمر الجمعية األمريكية للخصوبة والعقم في الفترة من المتحد

 الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر .
ؤتمر مـحضـور الجراحة العامة بالكلية إلى أثينا باليونان لبقسم  طب الطوارئ  مساعدمدرس  ا ط/ نهي أحمد عبد الحميد الجندي6

علـى نفقـة الجامعـة حيـث يوجـد لسـيادتها  2017سـبتمبر  27حتـى  23في الفترة من  EUSEMالجمعية األوروبية لطب الطوارئ 
 بحث مقبول بالمؤتمر .

األستاذ المسـاعد بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة بالكليـة لحضـور مـؤتمر  الموافقة على ترشيح د/ نهلة فكري على عثمان * 
 بالقاهرة على نفقة الجامعة .2017سبتمبر  15حتى  14األوروبية ألمراض الدم في الفترة من الجمعية 
المــدرس المســاعد بقســم جراحــة المســالك البوليــة بالكليــة  عماارو فااال  أمااين هدهاادالطبيــب/  الموافقااة علااى مااد  قاااء * 

بالخــارج علــى نفقتــه الخاصــة لـــه  6/9/2017عــام رابــع اعتبــارا مــن  وعضــو بعثــة اإلشــراف المشــترك بجامعــة مكجيــل بكنــدا لمــدة
 اإلنتهاء من أبحاثة .

المـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة التجميـل والحـروق علـى حسام حسن عباد الارحيم فاوزي الطبيـب/  الموافقة على ترشيح*  
راه برسـالة الـدكتو  وذلـك ليصـبح جمـع المـادة العلميـة الخاصـةالمنحة الشخصية المقدمـة لـه مـن مركـز  سـان الطبـي بكوريـا الجنوبيـة 

م األســتاذ بالقســ و موافقااة أ.د/ فااؤاد محمااد غريااب ساايص 14/2/2017لكليــة بتــاريخ التــدريب حيــث أنــه مســجل للدرجــة بابــد  مــن 
 أو من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل . 2018والمشرف الرئيسي على الرسالة وذلك لمدة عشرة أشهر من فبراير 

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 3/1/9/7201الموضوع رقم 

لثالثـاء اوالمنعقدة يوم  2016/2017" للعام الجامعي الثامنة" الجلسة  الدراسات العليا لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  8/8/2017  المواف 
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 4/1/9/7201الموضوع رقم 

م المنعقـد يـو  المهنية لجودة الرعاية الصحية وسـالمة وأمـان المـريض( ة)الدبلوم مجلس إدارةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 .  20/8/2017المواف  األحد 

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 5/1/9/7201 الموضوع رقم

 " للعام الجامعي  السا عة" الجلسة  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 29/8/2017المواف   الثالثاءوالمنعقدة يوم  2016/2017
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 6/1/9/7201 الموضوع رقم
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قـدة والمنع 2016/2017" للعـام الجـامعي  الثانياة عشار" الجلسـة  لجناة العالقاات الثقافياةإحاطة المجلس علمـا بمحضـر اجتمـاع 
 . 10/9/2017المواف   األحديوم 

 : ارـرـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 7/1/9/7201 الموضوع رقم

 حـداألوالمنعقـدة يـوم  2016/2017" للعام الجـامعي  الثانية عشر" الجلسة  المكت ات لجنةإحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
 . 10/9/2017المواف  
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 8/1/9/7201 الموضوع رقم

 2016/2017" للعــام الجــامعي  الثانيااة عشاار" الجلســة لجنااة شاائون التعلاايم والطااالب اجتمــاع إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر 
  . 17/9/2017والمنعقدة يوم األحد المواف  

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 

 ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  :
 9/1/9/7201 الموضوع رقم

 . 2017/2018موافقة على تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي الجديد ال ـ بشأن مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : التشكيل الجديدالموافقة على 
 رئيسا للمجلس   عميد الكلية    أحمد أحماد جمال الدين ا أ.د/أ 
 التعليم والطـــــالب وكيل الكلية لشئون    ا أ.د/ نانسي يوسص أسعد1
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   محمود عبد العزيز قورةأ.د/  ا2
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــوث   محمد أحمد سامي قنديلا أ.د/ 3

 ب ا رؤساء األقسام :
 رئيس قسم طــــب األطفـــــال  ا أ.د/ فادي محمد حسين الجندي1
  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعـةرئيس قسم    ا أ.د/مبروك محمود غنيم2
 رئيس قسم أمراض النساء والتوليــــد   أيمن عبد القادر ش انه ا أ.د/3
 رئيس قسم األمراض المتوطنـــــة   ا أ.د/ عاطص أبو السعود على4
 والعناية المركـــزة رئيس قسم التخدير  ا أ.د/ أحمد عبد الرؤوف متولي5
 رئيس قسم األمراض الباطنة العامــــة  يز بهنسيعبد هللا عبد العز  ا أ.د/ 6
 رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية   هالة السيد محفوظا أ.د/ 7
 ع ـطب المجتمالصحة العامة و رئيس قسم   أميمه أبو الفتح محمد محروسا أ.د/ 8
 رئيس قسم جراحـة العظـــــــام   السيد مرسي زكي ا أ.د/9

 رئيس قسم التشريح واألجنــــــة  د الحبيبيمفطفي محمو ا أ.د/10
 رئيس قسم األمراض النفسيـة والعصبيـة  ا أ.د/ لمياء جمال الدين الحمرواي11
 رئيس قسم الجراحــة العـــامــــة  أشرف عبد الهادي عبد العزيزا أ.د/ 12
 ـــاـرئيس قسم الهستولوجيـــــ   ا أ.د/ مها السيد سليمان13
 ة العـــــينـرئيس قسم طب وجراح  مد كامل الس كيهدي محا أ.د/14
 رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكيــــة    أ.د/روحية حسن العدل ا15
 رئيس قسم الكيميــاء الحيويـــــة  ا أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة16
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 رئيس قسم األشعة التشخيصيـــــــة  محمد فال  الدين الزواوي  ا أ.د/17
 ةـرئيس قسم جراحة المسالك البوليـــ   محمد سلطانا أ.د/ سلطان 18
 رئيس قسم الطفيليــــــــــات   ا أ.د/ وفاء محمد القرش19
 رئيس قسم جراحة التجميل والحـــروق   ا أ.د/ طارق فؤاد عبد الحميد كشك20
 ف واألذن والحنجـــرةـرئيس قسم األن  عفام عبد الونيس  حيري ا أ.د/21
 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــة  ن عبد المؤمن مرعيعالء حسا أ.د/ 22
 خ واألعصابـــرئيس قسم جراحة الم   د/ عاادل محمود حنفاايأ.ا 23
 رئيس قسم األمــراض الصدرية والتدرن    رمضان محمد  كرا أ.د/ 24
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  د/ ففاء عبد الظاهر أمينأ.ا 24
 رئيس قســـم الباثولوجيــــــا    هيام عبد السميع عيادأ.د/ ا 25
 اــرئيس قسم الفسيولوجيـــــــ  أ.د/ هشام ضياء عبد الرازق  ا26
 رئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيـــل  سمر جابر أحمد سليماند/ أ. ا28
 رئيس قسم عالج األورام والطب النـووي  نافر محمد عبد ال اري ا أ.د/ 29
 رئيس قسم طب األســـــرة  أ.د/ هالة محمد المفيلحي شاهينا 30
 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر   ا  د/ إسالم محب إبراهيم31
 رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةقائم بعمل    مها محمد على ال طش ا  د/32

 ج ا أستاذ من كل قسم :

 طب األســــــــــرة غ بقسمأستاذ متفر    ا أ.د/ تغريد محمد فرحاات1
 قسم جراحـــة المسالك البوليةأستاذ متفرغ ب   ا أ.د/ فاطمة أحمد الفيرفي2
   ة التشخيصيـــةــــأستاذ بقسم األشع   زينب عبد العزيز علىا أ.د/ 3
 درـأستاذ متفرغ بقسم جراحة القــلب والصـ   ا أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان4
 أستاذ بقسم الطفيليـــــــــــات  د السالم الشافعيأميمة كامل عب ا أ.د/5
 أستاذ بقسم عالج األورام والطب النــووي    نبيل أحمد لطفي م اركا أ.د/ 6
 راض النسـاء والتوليــــدـأستاذ بقسم أم   ا أ.د/ محمد إسماعيل فبري 7
   ــــاــأستاذ بقسم الهستولوجيـــــ   أحمد أبو زيد على ا أ.د/ 8
 طـب المجتمع الصحة العامة و أستاذ بقسم    د/ محمود السيد أبو سالما أ.9

 ب وجراحـــة العيــنــأستاذ بقسم ط  ا أ.د/ عبد الرحمن الس اعي سرحان10
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية    محمد فهمي النعمانيا أ.د/ 11
 اإلكلينيكية سمومبقسم الطب الشرعي والأستاذ    ا أ.د/ نيرة فهمي جرجس12
 والعناية المركـــزة أستاذ بقسم التخـديـر   غادة على حسن إبراهيما أ.د/13
 الفسيولوجيــــــــــا أستاذ بقسم   ا أ.د/ جرجس فبري يوسص14
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجـــــرة   ا أ.د/ياسر عبد الوهاب خليل15
 ةــة العامــــمراض الباطنأستاذ بقسم أ   إيهاب أحمد مفطفيأ.د/ ا16
 ة والتناسليةـأستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدي   محمد عبد الواحد جابر د/ا أ.17
 أستاذ بقسم جراحـــــة العظـــــام   أ.د/ محمود محمد هدهدوا 18
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن   أحمد عامر عبد الوهاب خميسا أ.د/ 19
 م الباثولوجيـــــــــاـــأستاذ بقس  مضان سمكةا أ.د/ رحاب منير ر 20
 أستاذ بقسم التشريــح واألجنــــــة   ا أ.د/ هناء زكريا عامر نو 21
 ــــة ــاء الحيويــأستاذ بقسم الكيميـ  منال عبد العزيز سعفان ا أ.د/22
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 ا اإلكلينيكيــــةــأستاذ بقسم الباثولوجي  محمد عبد الرحيم سليمان ا أ.د/23
 أستاذ بقسم جراحة التجميــــل والحروق    داليا محمد مفر  السقا ا أد/24
 راض المتوطنـــةـــــأستاذ بقسم األم  أيمن محمد عبد الغني اللحلح.د/ أ ا25
 أستاذ بقسم الجراحــــة العامـــــة   حسام عبد القادر أحمد ا أ.د/26
 يولوجيا الطبية والمناعة قسم الميكروبب أستاذ   أ.د/أمل فتح هللا مقلد ا27
 ة والعصبيـةــأستاذ بقسم األمراض النفسي  ا أ.د/ رشا على مفطفي الق اني28
 أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصـــــاب  هشام محمد يسري أبو رحمةا أ.د/ 29
 ب األطفــــــــالـأستاذ بقسم طـ  ا أ.د/ غادة محمد على المشد30

 أقدم اثنين مدرس :د ا أقدم اثنين أستاذ مساعد و 
   أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة   نجوى عبد الغني ضحيا د/ 

   الباطنة العامة أستاذ مساعد بقسم   ا د/ محمد عبد الرؤوف قرني
  األشعة التشخيصية مدرس بقسم   ا د/ طارق فوزي عبد هللا

 جراحة المخ واألعصاب مدرس بقسم    ا د/ أحمد فتحي شيحة
 ى كل من :دع* على أن ي

 رئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية   عالء عبد العظيم السيسيا أ.د/ 
جـودة وا عتمـاد التنفيـذي لوحـدة ال المـديرو الكيميـاء الحيويـة المسـاعد بقسـم سـتاذ ألا               رانياا محماد عزماي الشااذلي /اا د

 بالكلية 

 المجلس شهريا . في اجتماعات للحضور والمشاركة
 10/1/9/7201 الموضوع رقم

مجلاس لمادة عدد خمسة أساتذة علاى األكثار ممان ال يتمتعاون  عضاوية الالموافقة على اختيار  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 . سنة قابلة للتجديد

 * تم تشكيل لجنة لفرز األفوات من كل من : 
 جراحـــة المسالك البوليةقسم أستاذ متفرغ ب  ا أ.د/ فاطمة أحمد الفيرفي

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــة عالء حسن عبد المؤمن مرعيا أ.د/ 
 الطب الشرعي والسمومرئيس قسم    ففاء عبد الظاهر أمينا أ.د/ 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على اختيار كل من السادة اآلتية أسماؤهم بعد .. مع رفع األمر للجامعة :
  الجراحة العامةأستاذ بقسم   محمود سلطان حاتما أ.د/ 
 األنف واألذن والحنجرةأستاذ بقسم   أحمد عبد المنعم رجبا أ.د/ 
  طب األطفالأستاذ متفرغ بقسم   على محمد الشافعيا أ.د/ 
   الباطنة العامةأستاذ متفرغ بقسم    فؤاد أحمد متوليفاروق ا أ.د/ 

 الباثولوجيام أستاذ بقس    أسماء جابر عبدهأ.د/ ا 
 11/1/9/7201 الموضوع رقم

 افة  المواد خعلى األكثر ممن لهم دراية من الخارج الموافقة على اختيار عدد ثالثة أعضاء  ـ بشأنمذكرة أ.د/ عميد الكلية 
 التي تدرس في الكلية يعينون لمدة  سنة قابلة للتجديد  قرار أ.د/ رئيس الجامعة .

 : ـرارـالقــ

 لقادميؤجل للمجلس ا
 21/1/9/7201 الموضوع رقم

ـــ بشـــأن ماااذكرة أ.د/ عمياااد الكلياااة معي للعـــام الجـــاالموافقاااة علاااى تجدياااد تفويضاااات مجلاااس الكلياااة للسااايد أ.د/ عمياااد الكلياااة  ـ
2017/2018 . 
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 : ـرارـالقــ

لمختصـة اللجـان امـن العـرض علـى  تفويض أ.د/ عميد الكلية على أن يكاون ذلاك  عاد اتخااذ اءجاراءات القانونياةلموافقة على ا
  وهي على النحو التالي : والوكالء المختصين

 أوال ا في مجال شئون التعليم والطالب :
 ـ تعديل الخطة الدراسية 1
 ـ تشكيل لجان الممتحنين 2
 ـ قبول األعذار عن دخول ا متحان للطالب 3
لي الكلية 4  ـ تحويالت الطالب من وا 
لي5  الكلية للتدريس . ـ انتداب أعضاء هيئة التدريس من وا 
 ا : العالقات الثقافية :نيثا
نهاء البعثات الداخلية والخارجية واإلشراف المشترك والموافقة على السفر للخارج .1  ـ ترشيح ومد وا 
 ـ اعتماد الترشيح للمؤتمرات العلمية والندوات والدورات التدريبية والمهمات العلمية والمنح والجوائز .2

 التدريس :: شئون هيئة  ثالثا
 ـ تشكيل لجان المطابقة للمدرسين المساعدين الذين يعملون بالكلية لتعيينهم مدرس باألقسام المختلفة .1
 ـ تشكيل لجان المطابقة وا ستماع للمتقدمين إلعالنات الكلية .2
 . ـ اإلعارات الخارجية للسادة أعضاء هيئة التدريس في التجديد3
لي الكلية للعمل واإلشراف على األقسام .ـ ندب أعضاء هيئة التدريس م 4  ن وا 

 : الشئون المالية : را عا
 ـ قبول التبرعات والهدايا للكلية .1
 ـ مشروع موازنة المكتبة والمختبرات واألجهزة بالكلية .2

 لحين عرضها على المجلس في األمور الطارئة التفويض خامسا : 
 31/1/9/7201 الموضوع رقم

 . 2017/2018الموافقة على تشكيل مجالس األقسام للعام الجامعي الجديد   ـ بشأن كليةمذكرة أ.د/ عميد ال
 : ـرارـالقــ

 أحيط المجلس علمــا
 41/1/9/7201 الموضوع رقم

 . 2017/2018للعام الجامعي  الموافقة على تشكيل اللجان العلمية المنبثقة عن مجلس الكليةـ بشأن  مذكرة أ.د/ عميد الكلية
 : رارــالقــ

 لها مع الوكالء وتعرض في المجلس القادم .ييتم تشك
 

 
 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا
 51/1/9/7201 الموضوع رقم

 الثااني لا عض الموافقاة علاى قباول األعاذار المرضاية المتحاناات الادور ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعلايم والطاالب 
 . 2016/2017للعام الجامعي ثالثة طالب الفرقة األولي وال

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : .. ويرفع للجامعة قبول األعذار المرضيةالموافقة على 
 : األوليا الفرقة 1
 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 الرابع تشريح ال السيد عبد الستار محمد بدر أحمد 1
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 الثالث الفسيولوجيا دأحمد السيد محمد أبو عي 2
 الثاني الهستولوجيا أحمد شوقي عبد العزيز الجمسي 3
 الثاني ـ الثالث التشريح ـ الفسيولوجيا إسراء لطفي عويان عبد المقصود 4
 الرابع التشريح بسمة مسعد سعد سمكة 5
 الثالث الهستولوجيا ـ الفسيولوجيا سلمي سعيد محمد على بردانه 6
 الثاني الهستولوجيا مود النحلهمرام السيد مح 7
 األول كل مواد الدور الثاني محمد جمال فكري كليب 8
 : الثالثةا الفرقة 2

 األول الباثولوجيا ـــ الفارماكولوجيا ــ الطفيليات أية بهيج سعيد اندوره 1
 الرابع جميع مواد الدور الثاني محمد عاطف أحمد عبد اللطيف 2
 الثالث جميع مواد الدور الثاني سيمحمد محمود محمد العد 3

 61/1/9/7201 الموضوع رقم

لاى الكل ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب  ياة  الفرقاة الموافقاة علاى قباول تحاويالت  عاض الطاالب مان وا 
 . 2017/2018الثانية والثالثة والرا عة والخامسة للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة قبول التحويالت الموافقة على
 الكلية منطالب محولين  : أوال* 

 ا الفرقة الثانية :1
 الكلية المحول إليها ساااام الطالااااابا م
 طب أسنان المنوفية ــــ أسنان طنطا طب  محمد فايز فتحي عبد الرحيم 1
 ني سويفطب بــــ  طب القاهرة  أحمد عصام نادي فرج 2
 طب طنطا محمد أشرف محمد عمارة 3
 طب بنها أسماء ماهر فهمي الشبراخيتي 4
 طب بنها نورهان أشرف عبد العظيم الطباخ 5
 طب طنطا محمد طارق عبد هللا واصل 6
 طب طنطا أحمد فؤاد محمد عواد النجار 7
 طب طنطا إسراء السيد عبده عايد 8
 طب كفر الشيخ نعبد الرحمن محمد أنور محمد حس 9
 طب طنطا أحمد سويلم بيومي غانم 10

 ا الفرقة الثالثة :2
 الكلية المحول إليها ساااام الطالااااابا م
 طب عين شمس أحمد سعيد العليمي أحمد عمر 1
 طب بنها أحمد سمير شوقي مصيلحي 2
 طب القاهرة  أحمد عبد المحسن عبد الحكيم 3
 طب كفر الشيخ    ء نبيل عبد السميع أحمد 4
 طب بنها حنين محمد فؤاد بدوي  5
 طب بنها خلود أشرف عبد السميع 6
 طب بنها سامي عبد المقصود أحمد 7
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 طب بنها سماء أحمد عبد الحميد شاهين 8
 طب طنطا لين عبد الكريم خليل 9
 طب عين شمس محمد حمدي محمد خلف 10
 طب القاهرة محمد لؤى واصف شاهين 11
 طب القاهرة د محمد خضر معن الجماليمحم 12
 طب بنها محمد مدحت الجيوشي حسانين 13
 طب القاهرة ـــ طب عين شمس ميرو  جاد عطا سليمان 14
 طب القاهرة هيا سعيد زيد الكليالني  15
 طب أسنان طنطا أحمد جال عبد الستار العمري  16
 طب أسنان اإلسكندرية مصطفي شريف محمد بشير 17

 : الرا عةالفرقة ا 3
 الكلية المحول إليها ساااام الطالااااابا م
 طب طنطا ـــ طب بنها إيناس رضا أبو بكر رجب 1
 طب طنطا ـــ طب بنها إيمان محمد أبو الفتوح حسن 2
 طب طنطا إسراء أيمن عبد الباسط الجزيري  3
 طب القاهرة  عبد هللا محمد فتح هللا شعيب 4
 طب القاهرة طفي الساكتمصطفي إبراهيم مص 5
 طب عين شمس محمود عبد الحميد سليمان سالم 6
 طب عين شمس ـــ طب القاهرة  ريهام عبد المحسن إسماعيل  شين 7
 طب القاهرة ميار أشرف محمد سعيد حداد 8
 طب عين شمس هادي فوزى زكي الصعيدي 9
 طب عين شمس ماركو مالك شحات 10
 طنطاطب  محمد سمير أحمد بشادي 11
 طب عين شمس أحمد أيمن على جمال المليجي 12
 بنهاطب  عبد السميع محمد عبد السميع سويد 13
 طب طنطا أحمد عبد العزيز عبد العزيز عيسي 14
 طب عين شمس محمود جمال عيد باظة 15
 طب طنطا سجدة إبراهيم عبد الغني الصباغ 16

 ا الفرقة الخامسة :4
 الكلية المحول إليها ابساااام الطالااااا م
 طب بنها إسراء عادل على إبراهيم 1
 طب طنطا سمر رضا السيد زيدان 2
 طب عين شمس محمد عادل عبد الفتاح الوكيل 3
 طب بنها هاجر على متولي سالم 4

 الكلية إلىطالب محولين : ثانيا * 
 : ةنيالفرقة الثاا 1
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 تحميالماواد ال قديرالت الكلية المحول منها  ساام الطالااابا م
 مدخل جودة وحقوق إنسان وحاسب  لي جيدجدا طب بنها هبه محمد عبد السالم حسين 1
 مدخل جودة وحقوق إنسان وحاسب  لي جيد// طب بنها ندي محمد عبد الصادق  2
 مدخل جودة وحقوق إنسان وحاسب  لي جيد// طب بنها منه هللا فراج هاشم إبراهيم 3
 مدخل جودة وحاسب  لي مقبول طب طنطا حمد أبو شريفأميرة جمال م 4
 مدخل جودة وحقوق إنسان وحاسب  لي جيدجدا طب بنها أية مختار محمد المزين 5

 : الثالثةالفرقة ا 2
 تحميالماواد ال التقدير الكلية المحول منها  ساام الطالااابا م
 إنسانمدخل جودة وحقوق  ممتاز طب بنها إسراء صبحي محمد عمران 1
 مدخل جودة حاسب  لي ممتاز طب طنطا جهاد جمال طه عبد المنعم 2
 مدخل جودة و حاسب  لي جيدجدا طب طنطا وفاء محمد محمد سالم 3
 حاسب  لي و مدخل جودة جيدجدا طب طنطا أحمد حمدي عبد الرحمن  4
 حاسب  لي و مدخل جودة مقبول طب طنطا مروة أحمد رشاد 5

 : ةالرا عالفرقة ا 3
 تحميالماواد ال التقدير الكلية المحول منها  ساام الطالااابا م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جيد// طب عين شمس بسمة محمد عبد المعطي سالم 1
 حاسب  لي جيد جدا طب بنها أسماء محمد مصطفي على 2
 حاسب  لي ممتاز طب بنها أميرة شبل الشاذلي الشاذلي 3
 حاسب  لي جيدجدا طب بنها وق على طههبه مرز  4
 حاسب  لي ممتاز طب بنها محمد مجدي فتحي صبيح 5
 مدخل جودة جيد// طب بنها أمنية حلمي محمد رسالن 6
 حاسب  لي مقبول طب طنطا أحمد سعد حسين أحمد 7

 : الخامسةالفرقة ا 4
 تحميالماواد ال التقدير الكلية المحول منها  ساام الطالااابا م

 جيدجدا طب طنطا شروق إبراهيم عبد العزيز زين الدين 1
 جودة ـــ حاسب  لي )فرقة أولي(

 طب أسرة )فرقة رابعة(
 
 

 71/1/9/7201 الموضوع رقم

ور مان كلياة دعااء رفعات ساعيد الغناد /الطالبـةالموافقاة علاى نقال قياد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب 
رجــة  د 406.. حيــث أن المجمــوع الكلــي لهــا . 2017/2018 يبالفرقــة األولــي للعــام الجـامعالمنوفيااة إلااى الكليااة  الفاايدلة جامعااة

ة درجة ) حاصلة علي الفرقة األولـي مـن كليـة الصـيدلة حيـث أنهـا حاصـلة علـي الثانويـة العامـ 405والحد األدنى لكلية الطب هو 
 ( . 2015/2016عام 

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةالموافقة .. و 
 81/1/9/7201 الموضوع رقم
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 ح إلاى الكلياةإساالم محماد أماين محفاوظ والمرشا /الطالـبالموافقة قبول  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
دت التـي أفـا... تم توقيـع الكشـف الطبـي مـن قبـل اإلدارة الطبيـة و . 2017/2018من مكتب التنسي  بالفرقة األولي للعام الجامعي 

 بأنه يوجد ضمور بعضالت وعظام الساعد األيمن وقصور بوظيفة اليد اليمني مع ضمور لها .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 19/1/9/7201 الموضوع رقم

ة والمرشاحلفتاا  ا عبادميرناا هياثم كامال  /الطالبـةالموافقة على نقل قياد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
ن أ.. حيــث .. 2017/2018 يبالفرقــة األولــي للعــام الجــامعطااب المنوفيااة  كليااةلمنوفيااة إلااى الفاايدلة جامعااة ا للقبااول  كليااة

 درجة . 402ر5درجة  والحد األدنى لكلية الطب هو  403المجموع الكلي لها 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 20/1/9/7201 الموضوع رقم

للعـام  ةالثانيـللفرقة األولـي و تشكيل لجان الممتحنين الموافقة على  بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية ا 
  . 2017/2018الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 موافقـــــــــــةال
 21/1/9/7201 الموضوع رقم

 ريوسلجـان الممتحنـين لطلبـة البكـالو لجاان الممتحناين تشاكيل الموافقـة علـى  بشـأنا  ولوجياعرض خطاب أ.د/ رئايس قسام الفساي
  . 2017/2018للعام الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 موافقــــــــةال
 22/1/9/7201 الموضوع رقم

يكيااة لطااالب الموافقااة علااى اسااتخدام قاعااات الاادرس  األقسااام اءكلين ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة لشاائون التعلاايم والطااالب 
 في أوقات عدم استخدامها وذلك لعالج مشكلة تكدس الطالب  األقسام اءكلينيكية . األقسام األخري 

 : ـرارـالقــ

 لس علماجموافقة ... وأحيط المال
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  خامسا
 23/1/9/7201 الموضوع رقم

 شكلة عرض قرار اللجنة المـ بشأن  عرض خطاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ال حوث ورئيس لجنة التظلمات
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( درجـة مـن 8وا عطائـه )المدرس بقسم األمراض المتوطنـة ط العلمي د/ عبد هللا سعيد سيد أحمد عيسي ءعادة تقييم مجمل النشا
 .في كل بند من بنود الترقية شرط للحصول على الدرجة د ا دني درجة وحيث أن الحصول على الح( 20)

 : ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة  20من  12إلى  8ة على رفع الدرجة من موافقال
 42/1/9/7201 الموضوع رقم

رئـيس  وقـائم بعمـلاألسـتاذ المسـاعد الموافقة علاى تعياين د/ هالاة محماد المفايلحي شااهين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية قسم طب األسرة 

  :رارــالقــ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األساتذة
 52/1/9/7201 الموضوع رقم

والعنايـة  األسـتاذ المسـاعد بقسـم التخـديرالموافقة علاى تعياين د/ عبيار أحماد محماد الشاريص ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ المركزة بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 لموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعةا
 62/1/9/7201 الموضوع رقم

قسـم جراحـة األسـتاذ المسـاعد بالموافقة على تعيين د/ حمدي عبد المولي سليمان أبو طالاب ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ المسالك البولية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 لموافقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعةا
 72/1/9/7201 الموضوع رقم

ألسـتاذ ا إيماان عباد الارازق توفياقالموافقاة علاى تعياين د/ ــ بشـأن قسام عاالج األورام والطاب الناووي  عرض خطاب أ.د/ رئيس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ الكلية قسم و الالمساعد ب

  :ـرارـالقــ

 فقة على مستوي األساتذة .. ويرفع للجامعةالموا
 82/1/9/7201 الموضوع رقم

كليـة المـدرس بقسـم طـب األطفـال  بالالموافقاة علاى تعياين د/ نجاالء فتحاي مفاطفي برسايم ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

  :ـرارـالقــ

 واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األساتذة
 29/1/9/7201 الموضوع رقم

المــدرس بقســم األمــراض العصــبية  مفااطفي فااالح محمااد مليااكالموافقااة علااى تعيااين د/ ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد والنفسية بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي 
 30/1/9/7201الموضوع رقم

 كل من :الموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المدرس بقسم جراحة العظام   ا د/ ياسر سعيد الدين حنوت1
 المدرس بقسم جراحة العظام   ا د/ عمرو فابر السيد عمر2
 المدرس بقسم جراحة العظام   رويشا د/عمرو عيد محمود د3
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة
 13/1/9/7201 الموضوع رقم
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 لشغل لية المعيد بقسم طب األطفال بالك مد سعدهاني حامد أح /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكليةوظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 23/1/9/7201 الموضوع رقم

جيا بالكليـة المعيـدة بقسـم الفسـيولو  ء أحماد محماود فارجالزهارا /ةالطبيبـالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن  ماذكرة شائون هيئاة التادريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 33/1/9/7201 الموضوع رقم

مـة بالكليـة المعيـدة بقسـم الباطنـة العا ه اه كماال عباد الخاالق /ةبيبـالطالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن  مذكرة شائون هيئاة التادريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 43/1/9/7201 الموضوع رقم

بالكليـة  طـب األسـرةالمعيـدة بقسـم   سامة شاكري حاماد إباراهيم /ةالطبيبـلاى تعياين الموافقاة عـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 53/1/9/7201 الموضوع رقم

الحرجـة  طـب الحـا تالمعيـدة  نجالء سامي عبد الهادي حمااد /ةالطبيبـالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
ير مـن علـى درجـة الماجسـت انظـرا لحصـوله بـذات القسـم والكليـةلشغل وظيفة مادرس مسااعد بالكلية  التخدير والعناية المركزةبقسم 

 . طب المنوفية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 63/1/9/7201 رقمالموضوع 

سـم بقطـب الحـا ت الحرجـة المعيـد  محمد عفاام ساعيد فاالح /الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
ب طـنظـرا لحصـوله علـى درجـة الماجسـتير مـن  بـذات القسـم والكليـةلشاغل وظيفاة مادرس مسااعد بالكليـة التخدير والعناية المركزة 

 . المنوفية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 73/1/9/7201 الموضوع رقم

ناية التخدير والع المعيدة بقسم مروة عبد المنعم عبد هللا محمود /ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . جستير من طب المنوفيةعلى درجة الما انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية المركزة 

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 83/1/9/7201 الموضوع رقم

إعالن  ناء علىبالموافقة على تعيين كل من لشغل وظائص معيدين  األقسام اءكلينيكية بشأن  ـــ مذكرة شئون هيئة التدريس
 على النحو التالي : 11/7/2017الجامعة الفادر بتاريخ 

 معيد بقسم التخدير )طب الحا ت الحرجة(   ط/ محمود محمد عبد القومي عبدالدايمااا 1 
 معيدة بقسم التخدير والعناية المركزة  ااا ط/ سهيلة فبري محمد مايجي خلص هللا2 
 معيدة بقسم التخدير والعناية المركزة     ااا ط/ عال أحمد نفر إسماعيل3 
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 معيد بقسم التخدير )طب الحا ت الحرجة(    مااا ط/ عبد السالم فالح عبد السال4 
 معيد بقسم التخدير )والعناية المركزة    ااا ط/ أحمد محمد سليمان عبد هللا5 
 معيد بقسم التخدير )طب الحا ت الحرجة(    ااا ط/ محمد عفام محمد ف حي6 
 ة المركزة معيدة بقسم التخدير والعناي   ااا ط/ سناء أحمد فؤاد إبراهيم عطا هللا7 
 معيد بقسم األشعة التشخيصية    ااا ط/ محمود شاكر عبد الواحد8 

 معيدة بقسم األشعة التشخيصية    ااا ط/ أميرة محمد  كري محمد9
 معيدة بقسم األمراض الصدرية   ااا ط/ آالء فوزي محمد العفيفي10

 معيد بقسم جراحة التجميل والحروق     اا ط/ أحمد سمير أحمد فرج11  
 معيدة بقسم الطب الشرعي والسموم   اا ط/ ريهام ف حي مفلحي أبو عياد12
 معيد بقسم أمراض النساء والتوليد   اا ط/ محمد وحيد عبد العزيز السراج13
 معيدة بقسم أمراض النساء والتوليد    اا ط/ عبير عافم عنتر أحمد14
  اء والتوليدمعيد بقسم أمراض النس   اا ط/  اهي فايق السيد الس اعي15
 معيد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية    اا ط/ محمد سمير جمعه16
 معيدة بقسم طب األسرة   اا ط/ دينا مفطفي محمد المط عجي17
 معيدة بقسم طب األسرة  اا ط/ ناريمان محمود عبد الظاهر بيبرس18
 مة معيد بقسم الجراحة العا  اا ط/ عبد العزيز رجب عبد العزيز فقر19
 معيد بقسم الجراحة العامة   اا ط/ إسالم مفطفي مفطفي برسيم20
 معيد بقسم الجراحة العامة   اا ط/ محمد أحمد عبد السالم سامي21
 معيد بقسم الجراحة العامة    اا ط/ كريم ملهم إبراهيم22
 معيدة بقسم الجراحة العامة )طب الطوارئ(    اا ط/ شيماء سامي حسين23
 معيد بقسم الجراحة العامة )طب الطوارئ(   د طارق عبد الحليماا ط/ محمو 24
 معيدة بقسم الجراحة العامة )طب الطوارئ(    اا ط/ غادة أحمد محمد عرفة25
 معيدة بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية    اا ط/ هاجر فال  أبو النجا26
 يةمعيد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيك   اا ط/ سامية سامي محمد مشعل27
 معيدة بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   اا ط/ زهراء عزت محمد أبو العطا28
 معيدة بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   اا ط/ منى مأمون أحمد الفاوي 29
 معيد بقسم جراحة القلب والصدر    اا ط/ محمد حمدي أبو سريع30
 معيد بقسم طب األطفال   اا ط/ عبد المنعم محمد عبد المنعم31
 معيدة بقسم طب األطفال   اا ط/ سارة خيرت على مفطفي32
 معيدة بقسم طب األطفال   اا ط/ أميرة حسن محمود قابيل33
 معيدة بقسم طب األطفال   اا ط/ منى سعيد محمد الق اني34
 معيدة بقسم طب األطفال   اا ط/ سارة محمد عاطص سليم35
 ب وجراحة العينمعيدة بقسم ط   اا ط/ رنا محمد عاشور جبريل36
 معيدة بقسم األنف واألذن والحنجرة   اا ط/ مروة خيرت على مفطفي37
 معيدة سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة    اا ط/ مي محمد فال  الدين فالح 38
 معيدة بقسم الباطنة العامة    اا ط/ رنا كمال الدين أحمد وهب39
 دة بقسم الباطنة العامةمعي    اا ط/ دعاء محمد عبد الفمد الشامي40
 معيد بقسم الباطنة العامة    اا ط/ أحمد فابر عبده محمد الغريب41
 معيدة بقسم عالج األورام والطب النووي    اا ط/ دينا مفطفي عبد القادر الح شي42
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 معيدة بقسم عالج األورام والطب النووي     اا ط/ سمر حسني سليمان حسن43
 معيدة بقسم األمراض العصبية والنفسية    ين علياا ط/ مروة فال  الدين حس44
 األمراض الجلدية والتناسليةمعيدة بقسم     اا ط/ أماني محمود محمد يوسص45
 معيدة بقسم األمراض المتوطنة    اا ط/ ه ه جميل عبد الفتا  سليمان46
 معيد بقسم جراحة المخ واألعصاب    اا ط/ محمد خالد عبد الرحمن عيسي47
 معيد بقسم جراحة المسالك البولية    محمود أحمد محمد وه ه /اا ط48
 معيد بقسم جراحة المسالك البولية     اا ط/ أحمد مفطفي برسيم49
 معيدة بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل    اا ط/ الزهراء أحمد عبد الهادي حماد50

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 39/1/9/7201 الموضوع رقم

لمدة الكلية ب طب األطفالبقسم  األستاذ فريد حسين الرشيدي /دأ.الموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/8/2017اعتبار من بجامعة مفر الدولية  القاهرة بدون مرتب للعمل  ثانيعام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 04/1/9/7201 الموضوع رقم 

لعظـام األسـتاذ بقسـم جراحـة اأحماد منيار مفاطفي فا حي  /دالموافقاة علاى تجدياد إعاارة أ.ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التادريس
 .5/8/2017اعتبار من بدولة قطر بدون مرتب للعمل  را علمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 14/1/9/7201 الموضوع رقم

 وجيا الباثولبقسم المساعد األستاذ  وفاء شحاتة رضوان /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  ون هيئة التدريسمذكرة شئ
 .20/9/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  را علمدة عام بالكلية  اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 24/1/9/7201 الموضوع رقم

الجراحــة  األســتاذ المسـاعد بقســممحمااود عبااد اللطيااص بهارام  /دالموافقااة علاى تجديااد إعااارة ـ بشــأن  ماذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 .25/8/2017اعتبار من  بدولة األماراتبدون مرتب للعمل  ثامنلمدة عام العامة بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 34/1/9/7201 الموضوع رقم

 ثولوجيـاالبابقسـم  المـدرسوساام فا حي عباد المحسان اليتايم  /دالموافقاة علاى تجدياد إعاارة ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .30/8/2017اعتبار من   انجلترابدون مرتب للعمل  را علمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 44/1/9/7201 الموضوع رقم

لمادة الكليـة بالمـدرس بقسـم الجراحـة العامـة أحمد سعيد الماال   /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشـأن  ون هيئة التدريسمذكرة شئ
 .8/7/2017اعتبار من  ايرلندا بدون مرتب للعمل  سادسعام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 54/1/9/7201 الموضوع رقم
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ولية بالكليـة المدرس بقسم جراحة المسالك البمحمد فرج سلطان  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/10/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  خامسلمدة عام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 64/1/9/7201 الموضوع رقم

 المتوطنة المدرس بقسم األمراض سام محمد إسماعيل مسعود  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 .18/8/2017اعتبار من  المملكة العربية السعودية بدون مرتب للعمل  را علمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 74/1/9/7201 الموضوع رقم

ن والحنجـرة المـدرس بقسـم األنـف واألذتامر محماد عباد المجياد  /دالموافقة على تجديد إعارة شأن ـ ب مذكرة شئون هيئة التدريس
 .1/7/2017اعتبار من بدولة األمارات العربية المتحدة بدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام بالكلية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 84/1/9/7201 الموضوع رقم

لعامـة ااألسـتاذ المسـاعد بقسـم الصـحة عاطص عاوض ميخائيال  /دالموافقة على تجديد إعارة ـ بشـأن  لتدريسمذكرة شئون هيئة ا
 .8/11/2017اعتبار من  ) الداخل(  السفارة األمريكية  القاهرةبدون مرتب للعمل  را علمدة عام وطب المجتمع بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 49/1/9/7201 الموضوع رقم

إعارة  اسليةاألمراض الجلدية والتنالمدرس بقسم النظر في منح د/ إيمان عبد الحافظ المفري ـ بشأن  ذكرة شئون هيئة التدريسم
 التاريخ التالي  نتهاء أجازة مرافقة الزوج . 1/10/2017بدولة الكويت اعتبارا من للعمل  بدون مرتب لمدة عام

 
  :ـرارـالقــ

 يرفع للجامعة الموافقة ... و 
 

 
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :اسادس
 05/1/9/7201 الموضوع رقم

            عرض بروتوكول التعاون بين الزمالة المفرية وكلية الطب جامعة المنوفية .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 15/1/9/7201 الموضوع رقم

 الموافقة على سفر كل من :  ـ بشأنليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات الع
 المــدرس بقســم عــالج األورام والطــب النــووي بالكليــة إلــى زيــوزخ بسويســرا لحضــور مــؤتمرااا د/ الشاايماء محمااود الحنفااي 1

 على نفقتها الخاصة حيث يوجد بحث مقبول بالمؤتمر . 2017أكتوبر  14حتى  13)ماب( في الفترة من 
إيطاليــا بالمــدرس المســاعد بقســم الطــب الطبيعــي والرومــاتيزم والتأهيــل بالكليــة إلــى ســيراكيوزا شاانواني ااا د/ أمياارة طااارق ال2

على نفقتهـا الخاصـة  2017نوفمبر  30حتى  27لحضور الكورس السنوي للمدرسة اليورومتوسطية للتأهيل في الفترة من 
 حيث يوجد لسيادتها دعوة لحضور المؤتمر .

المــدرس بقســم األمــراض العصــبية والنفســية إلــي طوكيــو باليابــان لحضــور المــؤتمر الثالــث ااا د/ مفااطفي فااالح مليااك 3
فمبر نــو  25حتــى  23والثالثــون للجمعيــة اليابانيــة لعــال ج األوعيــة الدمويــة المخيــة بواســطة القســطرة المخيــة فــي الفتــرة مــن 

 على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر . 2017
  :رـراـالقــ
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 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 25/1/9/7201 الموضوع رقم

ــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث  م محمااد إسااال /الطبيــبالموافقااة علااى قبااول االعتااذار المقاادم ماان   ـ
 المتحــدة لحضــور المــؤتمرالمســاعد بقســم التخــدير بالكليــة وذلــك عــن عــدم تمكنــة مــن الســفر إلــى لنــدن بالمملكــة  المــدرسالدسااوقي 

 مالية على نفقة الجامعة وذلك لعدم كفاية المبالغ ال 2017سبتمبر  8حتى  7الدولي الثاني للتخدير وعالج األلم في الفترة  من 
 المخصصة من الجامعة للسفر .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 35/1/9/2017الموضوع رقم 

كمال مفطفي  محمد /الطبيبإحاطة المجلس علما  التقرير المقدم من  ـ بشأنلدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية ل
المــدرس المســاعد قســم جراحــة العظــام بالكليــة وذلــك عــن ســفر ســيادته إلــى ســياتل واشــنطن بالو يــات المتحــدة األمريكيــة مساارجة 

علــى نفقــة الجامعــة وقــد قــام  2017يوليــو  15حتــى  12لفتــرة مــن لحضــور مــؤتمر الجمعيــة األمريكيــة لجراحــة القــدم والكاحــل فــي ا
 . 2017يوليو 30بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 

  القــــرار:

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 45/1/9/2017الموضوع رقم 

 امعة جالعلمي بين  للتعاون  الموافقة على تجديد العمل  مذكرة التفاهم  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 ماثلة مقابلة للتجديد لفترة  2018يناير  21أيوا األمريكية و جامعة المنوفية وذلك لمدة ثالث سنوات أخري تنتهي في 

  موافقة الطرفين )ط قا لبنود االتفاقية بهذا الشأن( 
 

  القــــرار:

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 

 55/1/9/2017الموضوع رقم 

معااة كوميسااا إبااداء رأي الكليااة فااي مشااروع مااذكرة التفاااهم بااين جا  ـــ بشــأنكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث مااذ
 اءفتراضية للتكامل اءقليمي والجامعات المفرية .

  القــــرار:

 : .. ويرفع للجامعة نفقاتعلى البنود التالية وبدون تحمل الجامعة أي  الموافقة
 ة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .ـ المساعد1
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .2
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد . يـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة ف5
 في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .ـ المشاركة التبادلية 6
 ـ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. 7

 65/1/9/2017الموضوع رقم 

باي وجامعاة نيرو  إباداء رأي الكلياة فاي التعااون باين جامعاة المنوفياة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراساات العلياا وال حاوث 
 الكينية .

  :القــــرار

 مالية : .. ويرفع للجامعة نفقاتعلى البنود التالية وبدون تحمل الكلية أي  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .1
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .2
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 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .4
 مجا ت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد . يإقامة مشروعات بحثية مشتركة فـ 5
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .6
 ـ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. 7

 75/1/9/2017الموضوع رقم 

 كل من :الموافقة على ترشيح   ـ بشأنحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال 
 بقسم الباثولوجيا األستاذ  ا أ.د/ مني عبد الحليم قنديل 1 
 بقسم الباثولوجيا األستاذ   ا أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد2 
 ورئيس قسم الباثولوجيا األستاذ  ا أ.د/ هيام عبد السميع عياد 3 
 مساعد بقسم الباثولوجياال األستاذ   محمد إبراهيم شع اند/   ا 4 
  المدرس بقسم الباثولوجيا  ا   د/ شيرين فتحي الجدي 5 
  المدرس بقسم الباثولوجيا ا   د/ أسماء شمس الدين الش كة 6 

لى نفقة عبفندق تريمنف بالقاهرة  2017أكتوبر  23حتى  22في الفترة من لحضور مؤتمر الجمعية المفرية لل اثولوجيا  بالكلية 
  الجامعة

  القــــرار:

 .. ويرفع للجامعة الموافقة
 85/1/9/2017الموضوع رقم 

المـدرس لنحااس محماد عباد هللا محماد ا /الطبيـبالموافقة على ترشايح   ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
ة مادة العلمية بدولة اليا ان وذلك لجمع الللسفر إلى المركز القومي للطب والفحة العام المساعد بقسم جراحة التجميل والحروق 

ة وذلك لمدة األستاذ ورئيس القسم والمشرف الرئيسي على الرسالالخافة برسالة الدكتوراه و موافقة أ.د/ طارق عبد الحميد كشك 
 أو من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل وبدون تحمل أي نفقات بالخارج . 2018عام اعتبارا من مارس 

  رار:القــــ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة
 

 ا:  موضوعات البحوث العلمية :سابع
 59/1/9/2017الموضوع رقم 

شام باد المانعم هاعالمشروع ال حثي المقدم من أ.د/طارق الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 منية موافقة وزارة الصحة والجهات األ الحصول علىاللجنة بالموافقة بعد ... وأوصت األستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي 

  القــــرار:

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 60/1/9/2017الموضوع رقم 

علاى النحاو  وجيالقسام الهساتولالمجاالت العلمياة تحدياد الموافقاة علاى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 :التالي 

1- Nature and Science.                             2- Journal of Cell and Tissue Research. 

3- Electron Microscopic and Histochemical Technique. 

4- Advance in Anatomy Embryology and Cell Biology. 

5- Cell and Development Biology. 

6- International Journal of Histology and Cytology. 

7- Anatomical Record.                                         8- Annals of Anatomy. 

9- American Journal of Medical Science.           10- Cytology and Histology.   
  القــــرار:

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
  

 ا : موضوعات الدراسات العليا :ثامن
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 16/1/9/7201 الموضوع رقم

ا أول وثااني ااا ااا ماجساتير جازءتفويب نتيجاة دكتاوراه جازء أول  الموافقة على ـ بشأن رئيس كنترول الدراسات العليامذكرة أ.د/ 
 . 2017بريل ساعات معتمدة دور إ دبلوم جزء أول وثاني 

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة على تصويب النتيجة على النحو التالي : الموافقة 
 :التوليد وأمراض النساء : دكتوراه جزء أول  أوال

 إلى ناجح رشا عبد الحليم حلمي عبد الفتاح من راسب شفوي باثولوجيا جراحيةـــ ط/ 1 
 يح إلى راسب تشريحباثولوجيا جراحية ـــ تشر من راسب شفوي  ـــ ط/ هداية حسن أبو حمص2 

 :جراحة العظام  ثانيجزء  ماجستير:  ثانيا
 بتقدير جيد// إلى ناجح مقرر اختياري من راسب   ـــ ط/ أحمد محمد نجيب سعيد كشك1 

 :التخدير والعناية المركزةجزء أول  دبلوم:  ثالثا
 إلى ناجح الفيزياءمبادئ من راسب  حازم أحمد عبد العزيز أحمدـــ ط/ 1 

 :األنص واألذن والحنجرة  ثانيجزء  دبلوم:  را عا
 من جيد// إلى جيد//  ـــ ط/ محمود عبد الفتاح على البلشة1 
 من جيد// إلى جيد//  ـــ ط/ معوض محمد معوض عوض2 
 ر مقبولجراحة أنف وأذن إلى  ناجح بتقديـــ ط/ محمد إسالم فهمي عباس عبد العزيز من راسب أمراض و 3 

 
 26/1/9/7201 الموضوع رقم

قيــد لدرجــة المأحااالم ربيااع محمااود  /ةالطبيبــإعفاااء الموافقااة علااى  ـــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث 
علاى ا من جامعة بنه امقررات لسابق دراستهمن حضور امتحان  عض ال 2015بدورة أكتوبر أمراض ال اطنة العامة  الماجستير

 تتحمل حضور وامتحان المقررات اآلتية : أن
 طبي وطرق البحث ـــ مقرر في اللغة اإلنجليزية . إحصاء: مقرر في  الجزء األول
كلينيكي( في األمراض الباطنة العامة ـــ مقرر اختياري . الجزء الثاني  : مقرر علمي )نظري وا 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 36/1/9/2017الموضوع رقم 

فـي نقـل قيـده  محمود عبد الرازق محمد الدساوقي /الطبيـبتحديد موقص  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
من تخصص السموم والكيمياء الطبية الشرعية إلي تخصص الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية ألنة سـجل عـن طريـ  الخطـأ فـي 

 الشرعية . قسم السموم والكيمياء الطبية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 46/1/9/7201 الموضوع رقم

تخصصات جستير دبلوم وما( 191لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم خرلمدة عام آلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 

 دبلوم طب األطفال    سعيد السيد النجارا ط/ 1
 دبلوم طب األطفال    سمة مجدي عبد الفتا  محمد ا ط/ 2
 دبلوم طب األطفال    رزق أحمد رزق هانم ا ط/ 3
 دبلوم طب األطفال   عبد هللا محمد رجب السيدا ط/ 4
 بلوم طب األطفالد   إيهاب جالل عبد الشهيد ميخائيلا ط/ 5
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 دبلوم طب األطفال   أسماء محمود حسن الخواصا ط/ 6
 دبلوم طب األطفال   هانم محمد عبد الرحمن الديهيا ط/ 7
 دبلوم طب األطفال  أسامة السيد فريج أبو السعود مرزوق ا ط/ 8
 دبلوم طب األطفال   أمل مفطفي نعمان عبد الهاديا ط/ 9

 دبلوم طب األطفال  لب عبد المجيدالمنطزين العابدين عبد ا ط/ 10
 دبلوم طب األطفال    عادل كمال توفيق ا ط/ 11
 دبلوم طب األطفال            ماريام فموئيل يونانا ط/ 12
 دبلوم طب األطفال    رزق إسماعيل إبراهيما ط/ 13
 دبلوم طب األطفال   احمد إسماعيل إسماعيل غنيما ط/14
 دبلوم طب األطفال   شراكيهايدي رفعت السيد الا ط/ 15
 دبلوم جراحة العظام   حمدى جمعة عابدين جمعها ط/ 16
 دبلوم جراحة العظام   إبراهيم فال  إبراهيم المفري ا ط/ 17
 دبلوم جراحة العظام   منار السيد مفطفي البرما ط/ 18
 دبلوم جراحة العظام   أحمد محمد السعيد محمد نوارا ط/ 19
 دبلوم جراحة العظام   يمان عوض هللاهاني محمد سلا ط/ 20
 دبلوم جراحة العظام    السيد سعيد محمد زهرانا ط/ 21
 دبلوم التخدير والعناية المركزة   هند محمد محمد سالمة ا ط/ 22
 دبلوم التخدير والعناية المركزة    محمود أحمد عبد المجيد أحمدا ط/ 23
 الباطنة العامة دبلوم أمراض     ريحاب بدير بدوي طها ط/ 24
 دبلوم أمراض الباطنة العامة    محمود محمد السيد محمدا ط/ 25
 دبلوم أمراض الباطنة العامة     محمد قدري زكي النشارا ط/ 26
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   حازم محمود فضالي عبد الحميدا ط/ 27
 لعامةأمراض الباطنة ا ماجستير   محمد جمال عبد السالم حسينا ط/ 28
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   محمد جابر محمد الع اسيا ط/ 29
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء عبد الرحمن أحمد فؤادا ط/ 30
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   ه ه عافم السيد بهنسيا ط/ 31
 دبلوم طب األسرة    حسناء عبد المنعم محمد يسا ط/ 32
 دبلوم طب األسرة   ميسون عامر عبد الوهاب الخطيبا ط/ 33
 دبلوم طب األسرة     فاتن محمد أحمد نفرا ط/ 34
 دبلوم األمراض العصبية والطب النفسي    مفطفي زغلول أحمد علىا ط/ 35
 دبلوم طب وجراحة العين    عماد إبراهيم محمد الرفاعيا ط/ 36
 دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها    سارة ممدو  منفور عبد الفتا ا ط/ 37
 دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها    منى عبد الغني موسي المهديا ط/ 38
 دبلوم الجراحة العامة    وائل شحاتة علي طها ط/ 39
 التوليد وأمراض النساءدبلوم    هانم الشناوي حامد الحدقا ط/ 40
 اض النساءدبلوم التوليد وأمر     نسرين محمد أمينا ط/ 41
 دبلوم التوليد وأمراض النساء    رانيا إبراهيم الفعيديا ط/ 42
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   فاطمة محمد أحمد إسماعيل ا ط/ 43
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   فاطمة سالمة عبد الرازق ا ط/ 44
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 الدمويةأمراض القلب واألوعية دبلوم    السيد أحمد عبد الفتا  محمدا ط/ 45
 الصدرية  والتدرن مراض األدبلوم    شيماء إبراهيم عبد الفتا  بدوي ا ط/ 46
 جراحة المسالك البوليةماجستير    عبد السالم عبد هللا عبد السالما ط/ 47
  طب الحا ت الحرجةماجستير     منال السيد محمد توتوا ط/ 48
 باثولوجيا اإلكلينيكيةالماجستير   حنان عبد ال اسط أحمد عبد السالما ط/ 49
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   حمدية سليمان محمود سليمانا ط/ 50
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    أميرة ذكى بدوي ا ط/ 51
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    علياء عادل الفيشاوي ا ط/ 52
 ولوجيا اإلكلينيكيةماجستير الباث   نهي فال  الدين جمال موسيا ط/ 53
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    منى فرج محمد سالمةا ط/ 54
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أحمد الهامي عبد المنعم أحمدا ط/ 55
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    أسماء محمد إبراهيم ا ط/ 56
 ثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير البا   آيات سامي محمد عبد هللاا ط/ 57
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    بهاء الدين وديع األسودا ط/ 58
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    سها أنور خالد زناتيا ط/ 59
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أروي عبد الحميد أبو العزما ط/ 60
 لباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير ا   أنس السيد إبراهيم الرعوا ط/ 61
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   ه ه منفور محمود أبو زيدا ط/ 62
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   إيمان محمود السيد الشهاليا ط/ 63
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   ه ه هللا مفطفي محمد موسيا ط/ 64
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   دعاء شوقي محمد عبد المعبودا ط/ 65
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   شذا إبراهيم أحمد عطا محمودا ط/ 66
 ماجستير الجراحة العامة    محمد محمد سرور مختارا ط/ 67
 ماجستير الجراحة العامة    نورا فال  الدين الشرقاوي ا ط/ 68
  ماجستير طب الطوارئ     منى كمال مسرجةا ط/ 69
 ماجستير طب الطوارئ     أية على القاضي ا ط/ 70
 ماجستير طب الحا ت الحرجة    محمد سليمان عبد الجوادا ط/ 71
 ماجستير طب الحا ت الحرجة     أحمد رأفت بدوي محمدا ط/ 72
 ماجستير طب الحا ت الحرجة    رشا حمدي منفور محمدا ط/ 73
 طب الحا ت الحرجة  ماجستير    ه ه محمد نجيب على ا ط/ 74
 ماجستير التخدير والعناية المركزة     محمود إبراهيم مرسي فياضا ط/ 75
 ماجستير التخدير والعناية المركزة      أمل محمد عبد العزيزا ط/ 76
 ماجستير التخدير والعناية المركزة      هند محمود أنور محمدا ط/ 77
  األسرةماجستير طب    تيسير فهمي عبد الخالق الغزاليا ط/ 78
 ماجستير طب األسرة    شيماء محمد كمال عبد الرحمنا ط/ 79
  األسرةماجستير طب    ه ه متولي عبد العال الع ساوي ا ط/ 80
 ماجستير طب األسرة    عبد العاطي الشحات عبد العاطيا ط/ 81
 ماجستير طب األسرة   سناء رفعت السيد الموارديا ط/ 82
 ماجستير طب األسرة    م عطية علىهالة حساا ط/ 83
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 ماجستير طب وجراحة العين   أسماء عادل على العنانيا ط/ 84
 ماجستير طب وجراحة العين   إيمان أحمد موسي حسام الدينا ط/ 85
 ماجستير طب وجراحة العين   دعاء رضا عبد الحميد جعفرا ط/ 86
 لعينماجستير طب وجراحة ا    غادة محمود السيد عطاا ط/ 87
 ماجستير طب وجراحة العين  محمد عبد ال اسط محمد الفرماوي ا ط/ 88
 ماجستير طب وجراحة العين   داليا شوقي فهمي الدسوقيا ط/ 89
 ماجستير طب وجراحة العين    ه ه عادل طه إبراهيما ط/ 90
 ماجستير طب وجراحة العين  إيمان أحمد عبد المعطي الشعراوي ا ط/ 91
 ماجستير طب وجراحة العين    د فال  الدينمنال محما ط/ 92
 ماجستير طب وجراحة العين  إبراهيم جمال الدين إبراهيم الهمدانا ط/ 93
 ماجستير طب وجراحة العين    محمد فكري الهمدانا ط/ 94
 ماجستير طب وجراحة العين   وسام سعيد عبد هللا جادوا ط/ 95
 ب وجراحة العينماجستير ط    عبير سعيد عبد الحميدا ط/ 96
 ماجستير طب وجراحة العين   أميرة إبراهيم زكي الحايسا ط/ 97
 ماجستير طب وجراحة العين   محمد عاطص أحمد إبراهيما ط/ 98
 ماجستير طب وجراحة العين  منى إبراهيم عبد الوهاب محروسا ط/ 99

 ماجستير طب وجراحة العين   هند أحمد محمود األ شيهيا ط/ 100
 ماجستير طب وجراحة العين   سارة أحمد محمد فالحا ط/ 101
 ماجستير طب وجراحة العين   جهاد محمد سامي العرينيا ط/ 102
 ماجستير طب وجراحة العين  سها سعيد فتحي عبد المقفودا ط/ 103
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سمية عبد الحميد مفطفي عسكرا ط/ 104
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   فرحان شيماء محمد حامدا ط/ 105
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ه ه نظمي نفر الدين شحاتها ط/ 106
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء فوزي حلمي مجاهدا ط/ 107
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    دانية ناجي محمدا ط/ 108
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  عبد الرحيم عيسي عبد الرحيم شهالءا ط/ 109
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   نهي مفطفي محمود الجملا ط/ 110
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   دعاء سعيد إبراهيم الس كيا ط/ 111
 ة والتناسليةماجستير األمراض الجلدي   أحمد سمير راشد الدساوي ا ط/ 112
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة فتح هللا عطية عيدا ط/ 113
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان عبد الهادي عبد الغنيا ط/ 114
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أماني محمود أحمد زهرانا ط/ 115
 ير األمراض الجلدية والتناسليةماجست    سارة السيد سعد مطرا ط/ 116
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     سمة أنيس أبو اليزيدا ط/ 117
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر السيد عبد العزيز حسنا ط/ 118
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ريهام محمد أنور على ا ط/ 119
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   الفقي شريفة مرسي محمدا ط/ 120
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء بدراوي عبد الستار يوسصا ط/ 121
 السمعياتماجستير    ريهام الحسيني على إبراهيما ط/ 122



   19/9/2017الثالثاء الموافق المنعقدة يوم  2017/2018للعام الجامعي األولي" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

24 

 
 

 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير   حسن ذكي فقر دعاءا ط/ 123
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   هللا  قطرمينا أسعد عبد ا ط/ 124
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   هيثم السيد العزب السيدا ط/ 125
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   لبني طلعت عبد الفتا  الزهارا ط/ 126
 عامين  يةماجستير أمراض القلب واألوعية الدمو     السعيد زين محمد ا ط/ 127
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد عبد هللا مفطفي أبو ستةا ط/ 128
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    فاطمة محمد على فتح ال ابا ط/ 129
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد محمد سيد أحمد الفرنوانيا ط/ 130
 ماجستير طب األطفال    عالمدينا أحمد أحمد ا ط/ 131
 ماجستير طب األطفال   رحاب قنفوة أبو الفتو ا ط/ 132
 ماجستير طب األطفال  إيمان محمد عبد الرؤوف شعالنا ط/ 133
 ماجستير طب األطفال   هند محمد عفت خطاب طرادا ط/ 134
 ماجستير طب األطفال  أمنية عبد الحميد محمد المحالوي ا ط/ 135
 ماجستير طب األطفال   ام محمد عاشور جبريلريها ط/ 136
 ماجستير طب األطفال   محمد زعيم حافظ أحمد ا ط/ 137
 ماجستير طب األطفال   سالي محمد طه موسيا ط/ 138
 ماجستير طب األطفال   سارة إبراهيم السيد سعفانا ط/ 139
 ماجستير طب األطفال    فاطمة يحي أمين نجما ط/ 140
 ماجستير طب األطفال  د العاطي عبد الفتا  محمدوالء عبا ط/ 141
 ماجستير طب األطفال   إيمان على فتحي النضارا ط/ 142
 ماجستير طب األطفال  بور عبد السالم مقلدشاهنده شها ط/ 143
 ماجستير طب األطفال   أنسام كامل السيد المشدا ط/ 144
 ماجستير طب األطفال   أماني محمود أحمد خضرا ط/ 145
 ماجستير طب األطفال   إيمان حلمي محمد داودا ط/ 146
 ماجستير طب األطفال   محمد أحمد رضا الديبا ط/ 147
 ماجستير الجراحة العامة   محمد على عبد الرحيم أبو قورةا ط/ 148
 ماجستير الجراحة العامة    إيمان حسن أحمد الشافعيا ط/ 149
 اجستير الجراحة العامة م   إبراهيم أحمد إبراهيم المدا ا ط/ 150
 ماجستير الجراحة العامة    أنجي نجيب فليب يوسصا ط/ 151
 ماجستير الجراحة العامة   حازم أحمد فديق األشعلا ط/ 152
 ماجستير الجراحة العامة    عبد هللا أحمد أمين ا ط/ 153
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     إبراهيم أبو رية البناا ط/ 154

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     سمة سالم عمر سالمط/  ا155

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن     ه ه مفطفي نجما ط/ 156
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   شريص عوض الششتاوي ا ط/ 157
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   فاطمة نعمان محمد علىا ط/ 158
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    عبد الفمدسلمي عبد الفمد ا ط/ 159
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي     مروة رفعت أحمد خليلا ط/ 160
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    ه ه على زكي عبد الجوادا ط/ 161
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 فسي ماجستير األمراض العصبية والطب الن   إسراء السيد أنسي رشوانا ط/ 162
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    محمد عبد اللطيص عسرانا ط/ 163
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   الجليل أحمدسعدية عرفات عبد ا ط/ 164
 ماجستير جراحة المسالك البولية    حامد محمد محمود العنتري ا ط/ 165
 ستير األشعة التشخيصيةماج   رانيا عبد هللا مغاوري السيدا ط/ 166
 ماجستير األشعة التشخيصية   مها محمد عبده موسيا ط/ 167
 ماجستير األشعة التشخيصية    سلمي حسين بيوميا ط/ 168
 ماجستير األشعة التشخيصية   أشرف بيومي عبد هللا بيوميا ط/ 169
 ماجستير األشعة التشخيصية   أحمد عبد الستار عبد المعبودا ط/ 170
 ماجستير األشعة التشخيصية    نجوان رشاد مشمشةط/  ا171
 ماجستير األشعة التشخيصية    أسماء محمد عبد العزيزا ط/ 172
 ماجستير األشعة التشخيصية   هشام عبد المنعم السيد تمرازا ط/ 173
 ماجستير األشعة التشخيصية   نهال أبو  كر السيد أحمدا ط/ 174
 ماجستير األشعة التشخيصية   دإيمان علي محمود عبيا ط/ 175
 ماجستير الطفيليات  أميرة محمود عبد الحميد عطا هللاا ط/ 176
 ماجستير التوليد وأمراض النساء     ريهام محمد نجيبا ط/ 177
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    سمر سمير محمد خليلا ط/ 178
 د وأمراض النساء ماجستير التولي   إيمان عبد المنعم الشرقاوي ا ط/ 179
 ماجستير التوليد وأمراض النساء     راندا فهيم على عبدها ط/ 180
 ماجستير التوليد وأمراض النساء    رانيا أحمد السيد طاحون ا ط/ 181
 ماجستير جراحة العظام    اسم حسن بيومي القاضيا ط/ 182
 ماجستير جراحة العظام   محمد محمود أحمد حسينا ط/ 183
 ماجستير جراحة العظام  أحمد حسن عبد المطلب جبريلا ط/ 184
 ماجستير جراحة العظام   أحمد يسري العشري رمضانا ط/ 185
 ماجستير طب الباثولوجيا   سارة فهمي محمد أبو السعودا ط/ 186
 ماجستير الفارماكولوجيا اإلكلينيكية   دعاء زغلول محمد شبلا ط/ 187
 الميكروبيولوجيا الطبيةماجستير    إبتهال محمد السيد جل طا ط/ 188
 ماجستير التشريح واألجنة   نسمة محمود عبد الكريم عفيفيا ط/ 189
 ماجستير التشريح واألجنة    نهي محمد عبد العزيز حسنا ط/ 190
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   عبير مدحت  سيوني مرسيا ط/ 191

 56/1/9/7201 الموضوع رقم

درجـة الماجسـتير ل( طالـب 2لعـدد )الكلياة  الاىالموافقاة علاى نقال القياد  ــ بشـأنيل الكلية للدراسات العليا وال حاوث مذكرة أ.د/ وك
 تخصصات مختلفة.

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة 000: لكل من نقل القيدالموافقة على 
 من طب المنوفية إلى طب األزهرماجستير األمراض العصبية والطب النفسي           محمود أشرف عبد المنعما ط/ 1
 ــسعين شمن طب المنوفية إلى م           ماجستير الجراحة العامة   أحمد سمير محمد جمال الدينا ط/ 2

 66/1/9/7201 الموضوع رقم

ر ودكتـوراه اجسـتي( درجـة دبلـوم وم30لعـدد )الموافقاة علاى إيقااف القياد  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حاوث 
 تخصصات مختلفة .
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  :ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة 000:على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

 دور واحد فقط             1/4/2016دبلوم الجراحة العامة    لمدة عام من   بهاء مرزوق عبد الحميد     /اا ط1
 لظروف خاصة            1/4/2014نف واألذن والحنجرة    لمدة عام من دبلوم األ  تامر إبراهيم محمد الخرادلي     /اا ط2
 لظروف خاصة           1/10/2017دبلوم األنف واألذن والحنجرة    لمدة عام من   عاطص أحمد أحمد أبو عيلة     /اا ط3
 لظروف خاصة  1/10/2016من  دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية    لمدة عام  محمود عطية عبد الحميد     /اا ط4
 لظروف خاصة        1/4/2016لمدة عام من     األمراض الجلدية والتناسليةدبلوم   ياسمين رشاد ياسين االعفر     /اا ط5
 لظروف خاصة           1/10/2017دبلوم التوليد وأمراض النساء    لمدة عام من   غادة على بيومي عبد هللا     /اا ط6
  بأثر رجعى               1/4/2014لمدة عام من     ماجستير األشعة التشخيصية      هال العليمي إبراهيم سعد هللان /اا ط7
 بأثر رجعي   1/10/2015من  ينماجستير األمراض الصدرية و التدرن    لمدة عام  إبتسام عبد الموجود سالمة     /اا ط8
 لظروف خاصة               1/10/2016جراحة العامة    لمدة عام من ماجستير ال       هاني عادل منفور /اا ط9

 لظروف خاصة               1/10/2016ماجستير الجراحة العامة    لمدة عام من        أيمن حمدي السجاعي /اا ط10
 بأثر رجعي           1/10/2016ماجستير التوليد وأمراض النساء    لمدة عام من   أحمد حمدي توفيق طايع /اا ط11
 لظروف خاصة       1/10/2016ماجستير التوليد وأمراض النساء    لمدة عام من   هاني محمود خليفة خالف     /اا ط12
 للسفر للخارج        1/10/2017ماجستير جراحة المسالك البولية    لمدة عام من   محمد حسنين عطية أحمد     /اا ط13
 لظروف خاصة         1/10/2017ماجستير طب الحا ت الحرجة    لمدة عام من  براهيم سليمانأحمد عبد هللا إ /اا ط14
  بأثر رجعي          1/10/2016ماجستير التخدير والعناية المركزة    لمدة عام من  ريهام عبد المعز عبد الفمد /اا ط15
 لظروف خاصة    1/10/2017ناسلية    لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والت الشيماء محمد بهاء الدين /اا ط16
 لظروف خاصة         1/10/2017ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    لمدة عام من  نرمين محمد محمود الجاويش /اا ط17
  عاية الطفللر            1/10/2017ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    لمدة عام من  فاطمة الزهراء فال  سعيد /اا ط18
  بأثر رجعي             1/10/2016لمدة عام من      ماجستير طب األطفال  نشوي محمد فرج محمد /اا ط19
 بأثر رجعي                   1/10/2016من  ينماجستير طب األطفال    لمدة عام    إيمان ف حي على داود /اا ط20
 لرعاية الطفل                1/10/2017جراحة العين   لمدة عام من  ماجستير طب نرمين فتحي رياض الشرقاوي  /اا ط21
 ةلظروف خاص   1/4/2017ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    لمدة عام من محمد إبراهيم عبد الحميد      /اا ط22
 بأثر رجعي  1/10/2016ام من ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    لمدة ع  محمود سعيد محمود سعيد     /اا ط23
 لظروف خاصة      1/10/2013ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    لمدة عام من   السعيد زين محمد     /اا ط24
 لظروف خاصة   1/4/2017دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية    لمدة عام من    محمود حنفي ق اري     /اا ط25
 لظروف خاصة  1/4/2017أمراض القلب واألوعية الدموية    لمدة عام من  كتوراهد    د أحمد عامرأيمن السي /اا ط26
 لظروف خاصة   1/4/2017لمدة عام من  دكتوراه أمراض الباطنة العامة     أحمد محمد أنور سالم   /اا ط27
 لظروف خاصة  1/4/2017عام من  لمدة  دكتوراه التخدير والعناية المركزة    ففاء محمد سالم سالم  /اا ط28
 لظروف خاصة   1/4/2017لمدة عام من   دكتوراه الباثولوجيا       شيماء عماد الدين مأمون   /اا ط29
 لظروف خاصة           1/4/2016لمدة عام من   دبلوم التوليد وأمراض النساء         محمد فوزي عبد الواحد /اا ط30

 76/1/9/7201 الموضوع رقم

تخصصـات  كتـوراهود ( درجـة دبلـوم وماجسـتير95لعـدد )الموافقاة علاى إلغااء القياد  ــ بشـأنذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث م
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على
 لم تتقدم لدخول ا متحان     طب األسرة دبلوم  مروة سمير عبد الحليم عجاج ا ط/1

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة   دينا حافظ محمد الطويل ا ط/2

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  شيماء السيد محمد إسماعيل ا ط/3
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 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة   محمود محمد عيد علىا ط/4

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة   فاروق محمد علىمحمد ا ط/5

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة  أحمد عبد النافر أحمد محمدا ط/6

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة   ه ه إسماعيل عبد النعيما ط/7

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة أسماء عمر عبد العال طه ا ط/8

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة  عمرو عبد الحكيم عبد الرحمن ا ط/9

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة  أشرف حمدي عبد الجواد ا ط/10

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  شيماء محمد محمد حافظ محمدا ط/11

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  أسماء محمد حسن عاللي ا ط/12

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة    سنت فخري أحمد عمر ا ط/13

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة  محمد أحمد محمود أحمد ا ط/14

 لم تتقدم لدخول ا متحان     وم طب األسرةدبل نجالء مهدي سعيد حسنين سليم ا ط/15

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة  حاتم على أحمد عبد المطلب ا ط/16

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  دعاء محمد حسن عاللي ا ط/17

 متحانلم تتقدم لدخول ا      دبلوم طب األسرة   على فولي عبد السالم ا ط/18

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة   عمر عبد العزيز النجار ا ط/19

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  هيام شحات أبو الوفا محمودا ط/20

 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم طب األسرة  حسن أمين حسن عبد الواحد ا ط/21

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة   المجيدشيرين جابر عبد ا ط/22

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  أسماء كمال الدين محمد ا ط/23

 تقدم لدخول ا متحانلم ي     دبلوم طب األسرة  محمد محمود حسين حسانينا ط/24

 دم لدخول ا متحانلم تتق     دبلوم طب األسرة  دعاء محمد محمد طه طه ا ط/25

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  نهي أحمد سمعان التمامي ا ط/26

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  فاطمة محمد حامد الشرقاوي ا ط/27

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  نسمة محمد شع ان عبد المجيد ا ط/28

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  نهاد مجدي طلعت عبد اللطيص  ا ط/29

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  مروة عبد الستار الشناوي  ا ط/30

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  شيماء عبد العزيز محمد على ا ط/31

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  هاللالزهراء قاسد فايد محمد   ا ط/32

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  عالء التا عي محمود الس ع ا ط/33

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  هند محمود محمود حسانين  ا ط/34

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة   سمة محمد محمد عبد الفتا  ا ط/35

 تقدم لدخول ا متحانلم ي     دبلوم طب األسرة  إبراهيم سند إبراهيم عمارة ا ط/36

 تقدم لدخول ا متحانلم ي     دبلوم طب األسرة  أحمد محمد عبد ال اقي نوبر  ا ط/37

 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم طب األسرة  أسماء كمال الدين محمد ا ط/38

 وقف اإللغاء   أمراض القلب واألوعية الدمويةدبلوم    محمد يحيي على ا ط/39

 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض الباطنة العامة     وليد رجب عبد هللا ا ط/40
 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض الباطنة العامة  محمد مشرف عبد السميع   ا ط/41
 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض الباطنة العامة     د لطفي السيدأحم ا ط/42
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 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض الباطنة العامة     تامر حربي محمد ا ط/43
 لتجاوز المدة القانونية        دبلوم أمراض الباطنة العامة     مفطفي عزت مفطفي ا ط/44
 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم أمراض الباطنة العامة     مد توفيقأسماء مح ا ط/45
 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم أمراض الباطنة العامة     شيماء أنور مفطفي ا ط/46
 لم يتقدم لدخول ا متحان     دبلوم أمراض الباطنة العامة     عماد عبد العزيز زكي ا ط/47
 لم يتقدم لدخول ا متحان     دبلوم أمراض الباطنة العامة      فامحمد أبو الو  ا ط/48
 تقدم لدخول ا متحانيلم      دبلوم أمراض الباطنة العامة     أحمد شوقي حامد ا ط/49
 لم تتقدم لدخول ا متحان     دبلوم أمراض الباطنة العامة     محمد عبد النافر ا ط/50
 لتجاوز المدة القانونية       دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها    أحمد أحمد محمد المهدي ا ط/51
 لم يتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       مفطفي عبد الفبور حسين ا ط/52
 لم يتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       محمود محمد أحمد بركات ا ط/53
 لم يتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       لدسوقي خالد الدسوقي ا ا ط/54
 لم يتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       ماسك محب حلمي مسيحه ا ط/55
 دخول ا متحانلم يتقدم ل    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       محمود محمد حسنين الفقي ا ط/56
 لم يتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       إيهاب محمد عبد الوهاب  ا ط/57
 لم يتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها       هيثم محمود توفيق أحمد ا ط/58
 لم يتقدم لدخول ا متحان    لحارة وصحتها   دبلوم طب المناط  ا    عالء جمال عبد المقفود محمد ا ط/59
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب وجراحة العين       نجوي عبد الفتا  عثمان سعد ا ط/60
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب وجراحة العين       محمود أسامة فبري عبد الفتا  ا ط/61
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب وجراحة العين    يل عبد الرحمن  إسماعيل محمد إسماع ا ط/62
 لتجاوز المدة القانونية          دبلوم طب وجراحة العين       محمد إبراهيم محمد السعيد ا ط/63
 يةلتجاوز المدة القانون          دبلوم طب وجراحة العين      على محمد حسن سليمان الرمادي ا ط/64
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم جراحة العظام    مفطفي محمود أمين عبد العاطي   ا ط/65
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم جراحة العظام       أحمد حلمي محمد عيسي ا ط/66
 م يتقدم لدخول ا متحانل              دبلوم جراحة العظام     أسامة محمد الع اسي محمد ا ط/67
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم جراحة العظام      مفطفي حازم مفطفي عبد العليم ا ط/68
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم جراحة العظام       محمد شوقي على عيسي ا ط/69
 لم يتقدم لدخول ا متحان              حة العامة   دبلوم الجرا أحمد محمد عوض محمد المنزالوي   ا ط/70
 تقدم لدخول ا متحانتلم               دبلوم الجراحة العامة    جومان عبد اللطيص محمد الجمل   ا ط/71
 تقدم لدخول ا متحانتلم               دبلوم الجراحة العامة       ريم محمد على عبد الرحمن ا ط/72
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم الجراحة العامة       أحمد عبد العزيز السيدمحمود  ا ط/73
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم الجراحة العامة     محمد عبد القادر عبد المعبود الس اعي ا ط/74
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم الجراحة العامة    حسن محمد حسين أبو زعيمةأحمد م ا ط/75
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دبلوم الجراحة العامة       محمد جمال طه على عمر ا ط/76
 لظروف خاصة               ماجستير طب األطفال       ه ه سعيد حمزة محفوظ ا ط/77
 لتعديل النيابة              ماجستير طب األطفال      دينا سامي فارس الدجوي  ا ط/77
 لم يتقدم لدخول ا متحان             ماجستير طب الحا ت الحرجة محمود محمد عبد الرحمن اللمعي   ا ط/78
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة      أحمد محمود إبراهيم إبراهيم ا ط/79
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة      يمحاتم محمد أمين عبد الرح ا ط/80
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 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة      أحمد إسماعيل يوسص عفيفي ا ط/81
 تحانلم يتقدم لدخول ا م              دكتوراه الجراحة العامة      عماد الدين إبراهيم محمود ا ط/82
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة   فتحي زين العابدين محمود رمضان   ا ط/83
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة      إبراهيم جمال إبراهيم سمير ا ط/84
 لم يتقدم لدخول ا متحان              راحة العامة  دكتوراه الج    السيد عبد الستار السيد إبراهيم ا ط/85
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة       عماد إبراهيم ممد أحمد ا ط/86
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة       محمد أحمد على أحمد ا ط/87
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة      محمد سيد أحمدمحمد محمود  ا ط/88
 لم يتقدم لدخول ا متحان              دكتوراه الجراحة العامة       رضا عبده على عبده ا ط/89
 دخول ا متحانلم يتقدم ل              دكتوراه جراحة العظام   يحيي توفيق عبد المجيد الكيالني   ا ط/90
 لم تتقدم لدخول ا متحان           دكتوراه طب وجراحة العين     أدي محمد عبد المقفود ا ط/91
 لم تتقدم لدخول ا متحان           دكتوراه طب وجراحة العين      سالي محمدي ال سيوني حسن ا ط/92
 لم يتقدم لدخول ا متحان           ن  دكتوراه طب وجراحة العي    أكرم محمد محمد محمد أحمد ا ط/93
 لم تتقدم لدخول ا متحان           دكتوراه طب وجراحة العين      مي عبد الخالق عطية خالد ا ط/94
 لم تتقدم لدخول ا متحان    دبلوم طب المناط  الحارة وصحتها          ريهام السيد حسن سليمان ا ط/95

 86/1/9/7201 الموضوع رقم

خصصــات ت( درجــة ماجســتير 6لعــدد )الموافقااة علااى تعااديل لجنااة اءشااراف  ـــ بشــأنوكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث  /أ.د
 مختلفة .
  : ـرارـالقــ

 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اءشرافالموافقة على 
 األشعة التشخيفية    إيمان على محمود عبيد /ا ط1
 )أجازة رعاية الطفل(  بالكلية األشعة التشخيصيةقسم مدرس بال   سوزان فؤاد عمر د/ برفع اسم
ضافة   األشعة التشخيصية بالكليةقسم مدرس بال   دينا ممدو  سراجد/ وا 

 األمراض العفبية و الطب النفسي محمد عبد اللطيص عسران /ا ط2
 وذلك لتقديم استقالتها()      اض العصبية والنفسية بالكليةاألمر قسم األستاذ المساعد ب   سمية محمود السيدد/ برفع اسم 
 الجراحة العامة  إبراهيم حسين أبو العطا   /ا ط3
   الجراحة العامة بالكليةقسم المدرس ب   محمد حامد مليجيد/ بإضافة 

 الجراحة العامة أحمد طاهر مفطفي جعفر /ا ط4
   احة العامة بالكليةالجر قسم المدرس ب   يحيي محمد الخطيبد/ بإضافة 

 طب األطفال  منار حامد عبد الحميد   /ا ط5
   طب األطفال بالكليةقسم المدرس ب    اسم  عبد الفتا  الجزارد/ بإضافة 

 الكيمياء الحيوية  أسماء أحمد على محمد   /ا ط6
 الكيمياء الحيوية بالكليةقسم األستاذ ب   حاتم محمود الس اعيد/ برفع اسم أ.

   األستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة السادات    شادن معاوية حنفيد/ أ. بإضافة
 69/1/9/7201 الموضوع رقم

جسـتير ودكتـوراه مادرجاة  (3الموافقة على تعاديل موضاوع رساالة لعادد ) ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارــالقـ

 على النحو التالي : ... ويرفع للجامعة تعديل موضوع الرسالةالموافقة على 
 جوهرياغير تعديال   ماجستير عالج األورام والطب النووي    سمر حسني سليمان حسن /طا 1
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ة لة وذلـك لزيـادمـن عنـوان الرسـا 67)حـذف كـايتقيـيم مسـتقبل هيرتونيـو فـي حـا ت سـرطان القولـون والمسـتقيم  موضوع الرسالة :
 (67سعر تكلفة كادي 

 تعديال جوهريا        دكتوراه التوليد وأمراض النساء   شريص ف حي منشاوي خليفة /طا 2
كـان دراسة مقارنـة بـين اسـتخدام السـونار المهبلـي وسـونار الـبطن فـي نقـل األجنـة فـي الحقـن المجهـري )تغييـر م موضوع الرسالة :

   بالبعثات( قبولهالبحث وعدم 
 جوهرياغير تعديال    دكتوراه األشعة التشخيفية   هديل عبد السالم محمد إبراهيم /طا 3

ل ع األطفـار تسال مع اإلبحار العصبي أثنـاء العمليـات علـى جراحـات صـ 3تأثير التصوير بالرنين المغناطيسي  موضوع الرسالة :
 ( .لجعل الموضوع أكثر دقة وتحديدا)   البؤري 

  

 07/1/9/7201 الموضوع رقم

كتوراه الاد مانح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعياة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 نهلة محمد كامل جاب هللا . /بيبةللط في التخدير والعناية المركزة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 17/1/9/7201 الموضوع رقم

كتوراه الاد مانح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعياة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . هاني محمد عبد العاطي الخولي /بيبللطجراحة المخ واألعفاب في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 27/1/9/7201 الموضوع رقم

توراه الادك مانح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعياة  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ 
 إيمان فال  الدين السيد عرفات  . /بيبةللط في الكيمياء الحيوية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 37/1/9/7201 الموضوع رقم

كتوراه الاد مانح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعياة  ـ بشأنللدراسات العليا وال حوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
 أماني محمد فال  الدين . /بيبةللط في الكيمياء الحيوية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 47/1/9/7201 الموضوع رقم

كتوراه الاد مانح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعياة  ـ بشأنل حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وا
 داليا إبراهيم محمد مرسي . /بيبةللط في التوليد وأمراض النساء

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 57/1/9/7201 الموضوع رقم

كتوراه الاد مانح درجاةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعياة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 أسامة محمد أبو  كر . /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 67/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو لى اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافقة ع ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.66ر89 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير قطب إبراهيم بركاتأحمد  /بيبللط األمراض الفدرية والتدرن في 

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 77/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنل حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وا
 %.72ر29 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أبو الفضل أحمد القاضيأحمد  /بيبللط في األمراض العفبية والطب النفسي

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 87/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر89 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير رغدة سامي أحمد المليجي متارد /ةبيبللط ال اطنة العامةفي أمراض 

  :ـرارـالقــ

 عةالموافقة .. ويرفع للجام
 79/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.61ر61 ونسبة مئوية مقبول عام بتقدير هاني شاكر على محمد /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 ة .. ويرفع للجامعةالموافق
 08/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.73ر21 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد مجاهد محمد أحمد /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـقــال

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 18/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.68ر33 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير شيماء حمدته إبراهيم البدوي  /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 28/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.66ر16 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير نور الدين أميرة عبد المنعم /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 38/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.78ر5 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير علياء سمير توفيق أبو النجا /بيبةللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 48/1/9/7201 الموضوع رقم

 اجستيرالم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.70ر44 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مطيع اسحق عمر ه ه هللا /بيبةللط في طب األسرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 58/1/9/7201 الموضوع رقم

  منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
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 %.67ر33 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمد رزق عبد الفتا  /بيبللط طب األسرةالماجستير في 
 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 68/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.70ر25 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير هند نبيه عبد الحليم عبد هللا /بيبةللط في طب األسرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 78/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو ردية والجماعية الموافقة على اعتماد التقارير الف ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.82ر95 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير عاطص محمد جهلوم مريم /ةبيبللط في طب األسرة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 88/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو قارير الفردية والجماعية الموافقة على اعتماد الت ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.82ر78 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير عادل حسن أبو قورةمحمد  /بيبللط طفالفي طب األ

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 89/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو اعتماد التقارير الفردية والجماعية  الموافقة على ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.75 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير سمر بيومي محمد السيد /بيبةللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 09/1/9/7201 الموضوع رقم

  منح درجةو فقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.75ر70 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير نهال مبروك أحمد عيد /بيبةللط الماجستير في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 19/1/9/7201 الموضوع رقم

جستير الما منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  بشأنـ مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.79ر25 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير عمرو عبد الحميد فديق مكاوي  /بيبللط في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 29/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنعليا وال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ال
 %.85ر05 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير داليا أحمد سعد نوفل /بيبةللط في الطب الطبيعي والتأهيل

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

 39/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنيل الكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ.د/ وك
 %.80ر1 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد أسامة سعيد العالم /بيبللط في أمراض القلب واألوعية الدموية
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 49/1/9/7201 قمالموضوع ر

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.80ر58 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد يسري أبو زيد /بيبللط في جراحة العظام

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 59/1/9/7201 لموضوع رقما

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.71ر06 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير سارة إبراهيم مفطفي الشهدي /بيبةللط في الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 69/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.77ر06 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير دعاء محمد عبد الجواد عطيفة /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 79/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.76ر67 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ى درويشرشا عل /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 98/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.76ر83 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أسماء فوزي أحمد الغرابلي /بيبةللط ليةفي األمراض الجلدية والتناس

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 99/1/9/7201 الموضوع رقم

تير اجسالم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.74ر2 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير رحاب رضا السيد طل ه /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 010/1/9/7201 الموضوع رقم

  منح درجةلجماعية و الموافقة على اعتماد التقارير الفردية وا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.76ر74 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير منى عيد فابر إسماعيل /بيبةللط الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 110/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو ى اعتماد التقارير الفردية والجماعية الموافقة عل ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.75ر38 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير هدي محمد عبد الغني /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 210/1/9/7201 الموضوع رقم
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اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنال حوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا و 
 %.75ر11 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير هالة البدوي عبد العظيم رزق  /بيبةللط في األمراض الجلدية والتناسلية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 310/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأن.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث مذكرة أ
 %.66ر95 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير إسالم محمد بدير عبد الحافظ /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 401/1/9/7201 الموضوع رقم

اجستير الم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.69ر14 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير أحمد خليل محمد على خليل سلطان /بيبللط في الجراحة العامة

  :ـرارـالقــ

 للجامعة الموافقة .. ويرفع
 510/1/9/7201 الموضوع رقم

  التدرن اض الفدرية و الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في األمر ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 . ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية8وذلك طبقا لنص المادة ) دينا إبراهيم مفطفي حامد /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 610/1/9/7201 الموضوع رقم

 التادرن اض الفدرية و الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في األمر ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .ئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية ( من الال8وذلك طبقا لنص المادة ) أميرة عبد ال اسط فابر شاهين /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 710/1/9/7201 الموضوع رقم

 التادرن اض الفدرية و الموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في األمر ـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .ية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكل8وذلك طبقا لنص المادة ) الجوهري أحمد عبد المقفود إسماعيل  /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 081/1/9/7201 الموضوع رقم

 ماةعاال اطناة ال الموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي أماراضــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلياا وال حاوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) عمرو أحمد محمد الرخ /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 091/1/9/7201 الموضوع رقم

 اماةال اطناة الع علياا فاي أماراضالموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات الــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العلياا وال حاوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد قطب إبراهيم قطب /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 011/1/9/7201 الموضوع رقم

 جارةواألذن والحن علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي األناصالموافقاة ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حاوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد فوزي نظيم هندي /بيبللط

  :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 111/1/9/7201 الموضوع رقم

 /بيـبطلل حاة العاماةالموافقة على مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي الجراـ بشـأن وال حوث  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) إسالم أبو المجد عبد الحميد النيداني

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 211/1/9/7201 الموضوع رقم

مية سا /ةبيبللط سرةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في طب األـ بشأن ة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث مذكر 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) السيد عبد الفتا  نوار

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 311/1/9/7201 رقمالموضوع 

ما  س /بيبةللط سرةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في طب األـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) محمد الشناوي الجمال

  :ـرارـالقــ
 فع للجامعةالموافقة .. وير 

 411/1/9/7201 الموضوع رقم

 /بيبـةللط طفاالالموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي طاب األــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيال الكلياة للدراساات العلياا وال حاوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) أماني حفني عبد الرحمن الس عاوي 

  :ـرارـقــال
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 511/1/9/7201 الموضوع رقم

هااد ن /بيبـةللط سارةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا فاي طاب األـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .العليا بالكلية  ( من الالئحة الداخلية للدراسات8وذلك طبقا لنص المادة )محمد محمد كامل عفيفي 

 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 611/1/9/7201 الموضوع رقم

شوي ن /بيبةللط سرةالموافقة على منح دبلوم الدراسات العليا في طب األـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .الداخلية للدراسات العليا بالكلية ( من الالئحة 8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد متولي بريقع

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 711/1/9/7201 الموضوع رقم

عياة القلاب واألو  الموافقاة علاى مانح دبلاوم الدراساات العلياا فاي أماراضــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 .الكلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا ب8وذلك طبقا لنص المادة ) راوي إبراهيم حسن إبراهيم النم /بيبللط الدموية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 181/1/9/7201 الموضوع رقم

ستير اجالم منح درجةو الموافقة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 %.67ر86 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ففوت عبد الحليم محمود /بيبللط في أمراض ال اطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 191/1/9/7201 الموضوع رقم
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رسـالة ماجسـتير لقشاة تشاكيل لجناة الفحاص والمناإعاادة الموافقاة علاى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا وال حوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : إيمان ف حي على داودللطبيبة/  طب األطفال

 أستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد ثابت محمود
 أستاذ بقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة     خطاب ـ أ.د/ أحمد أنور

 ـــــاأستاذ ورئيس قسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة طنطـ     ـ أ.د/ محمد أحمد رويشة
  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة..  الموافقة
 021/1/9/7201 الموضوع رقم

ــ بشــأنمااذكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث  ( رســالة 39لعــدد )الموافقااة علااى تشااكيل لجنااة الفحااص والمناقشااة  ـ
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشر  اوذلك  عد على النحو التالي  لهمللجنة ا الموافقة على تشكيل
 جراحة القلب والفدردكتوراه   محمد  الل محمد عبد ال اقيا ط/ 1

  اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعــة المنوفيـــــــــة    ـ أ.د/ أحمد لبيب أحمد دخان 

 أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعــة اإلسكندريــــــــــــــــــــــــة    أبو القاسم ـ أ.د/ أحمد صالح 
 أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعــة عين شمــــــــــــــــــــــس      ـ أ.د/ جمال سامي سيد

 عامةال اطنة الدكتوراه أمراض    ه ه يحيا السيد أحمدا ط/ 2
 اللجنة :
 ــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــةـــــبقسم الباطنة العاممتفرغ أستاذ      فاروق فؤاد متوليـ أ.د/ 

 ــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــ    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 اإلسكندريــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة      نادية السيد زكيـ أ.د/ 

 دكتوراه طب األطفال  ه ه هللا محمد نافر  ح حا ط/ 3
 اللجنة :

 ةــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ    فعيـ أ.د/ على محمد الشا
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــة     ـ أ.د/ غادة محمد المشد

 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة      ربيعمحمد  مفتاحـ أ.د/ 
 ــــــةــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـ بمعهد الكبد القوميأستاذ بقسم طب األطفال     بحيري السيد بحيري ـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 دكتوراه التخدير والعناية المركزة  أمل جودة السيد جودة سعفانا ط/ 4

 اللجنة :
 ـــةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ حاتم أمين عطا هللا يوسف
 ـاـــأستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطــــــ    ـ أ.د/ سهير مصطفي سليمان
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ   د/ عبد الرحمن أحمد أحمد

 واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض القلب   محمد السعيد محمد البيوميا ط/ 5
 اللجنة :

 أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب المنوفيــة     ـ أ.د/ هالة محفوظ بدران
 الطب جامعة المنوفيةبكلية أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية    ـ أ.د/ محمد فهمي النعماني

 بمعهد القلب القومي بالقاهــــــرةلقلب واألوعية الدموية أمراض ااستشاري     جمال محمد شعبانـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  عبد العزيز عاطص شاهينا ط/ 6
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 اللجنة :
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعةالمنوفيــة     ـ أ.د/ و ء فريد موسي

 مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيــة أستاذ     ـ   د/ محمود كامل أحمد
 األزهــــر أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة    انيمصطفي عطية السواسـ أ.د/ 

 ماجستير الجراحة العامة  عبد هللا أحمد أمين الطمالوي ا ط/ 7
 اللجنة :

 المنوفيــة طب جامعةجراحة التجميل والحروق بكليةالورئيس قسم ذأستا     ـ أ.د/ طارق فؤاد كشك
 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

 الطب جامعة المنوفيــة روق بكليةـــــــــــــــــــــــالتجميل والح قسم جراحةب أستاذ     داليا مفرح السقاـ أ.د/ 
 طب المنوفيــة روق بكليةــــــــــــــــــــــــــــقسم جراحة التجميل والحب مساعد أستاذ    أشرف السباعي محمدد/   ـ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ستير الجراحة العامةماج   اسم محمد على عبد الوهابا ط/ 8

 اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ أ.د/ سعيد إبراهيم المالح

 ة الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلي    ـ   د/ هشام شفي  أبو جريدة
 أستاذ بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنصورة     ـ أ.د/ حسام الوكيــــــــــــــــــــــــل

 ــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــ     نهاد عبده زيدـ   د/ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 
 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد على عبد الرحيم أبو قورة ا ط/9

 اللجنة :
 ية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكل    أحمد بدرمحمد ليثي ـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    طارق محيي السيد راجحـ   د/ 
 ةاإلسكندريــــــــــــة بكلية الطب جامعة ـــــــــــبقسم الجراحة العامورئيس أستاذ      أحمد طارق فؤادـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    محرم عبد السميع محمدـ   د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد محمود السيد أبو حسين ا ط/10

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيــةالمخ واألعصاب قسم جراحة أستاذورئيس     عادل محمود حنفيـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــة     نهاد عبده زيدـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد ليثي أحمد بدر
 أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة طنطـــــــــا   ـ أ.د/ مجدي عبد العزيز محمد المحالوي 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ةماجستير طب الحاالت الحرج عبد الرحمن على على أبو شادي ا ط/11

 اللجنة :
 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ خالد موسي أبو العنين

 ـــــــاأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد على عبد الحميد الضبع
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     ـ   د/ ياسر إبراهيم فتحي
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 ماجستير طب الحاالت الحرجة   منال السيد محمد توتو ا ط/12
 اللجنة :

 منوفيةأستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة ال     ـ   د/ أيمن أحمد راضي
 أستاذمساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية     نجوي محمد ضحاـ   د/ 

 أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ أ.د/ أحمد على عبد الحميد الضبع
 التخدير والعناية المركزةماجستير   يم شاهينمحمد مهدي عبد العل ا ط/13

 اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم التخديروالعنايةالمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــة   ـ   د/ عصام عبد الحميد إسماعيل

 أستاذ مساعد بقسم التخديروالعنايةالمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــة     ـ   د/ صفاء محمد هالل
 اإلسكندريةجامعة بكليةالطب  أستاذمساعد بقسم التخديروالعنايةالمركزة   طفي عبد العزيز مصطفيمصـ   د/ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   ريهام عبد المعز عبد الفمد ا ط/14
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفي    ـ أ.د/ خالد موسي أبو العنين
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيبمعهد الكبد القومي بأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة      ـ أ.د/ خالد أحمد ياسين

 أستاذ مساعد بقسم التخديروالعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ   د/ أسامة عبد هللا الشرقاوي 
 ماجستير طب األطفال  مها سعد فديق الطلخاوى  /ا ط15

 اللجنة :
 أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 المنصورةـــــــة ــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــ    محمد رضا بسيونيـ أ.د/ 
 بنين دمياط رــــــــــــــــــــــاألزهـــ ةالطب جامعـــ أستاذ بقسم طب األطفال بكلية     محمد زنون ـ أ.د/ 

 ــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفال بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــ    ـ أ.د/ بحيري السيد بحيري 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال   إيمان حلمي داودا ط/ 16
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـ     ـ أ.د/ غادة محمد المشد
 أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة  أستاذ بقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــال    ـ أ.د/ سها عبد الهادي إبراهيم
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   شريفة مرسي محمد الفقيا ط/ 17

 اللجنة :
 ـــــــــــةبكلية طب المنوفيــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ عزة جابر عنتر

 ةـــــــــــــــــــبكلية طب المنوفي األمراض الجلدية والتناسليةقسم ب مساعدأستاذ      عال أحمد بكري د/   ـ 
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــا األمراض الجلدية والتناسليةبقسم أستاذ      ـ أ.د/ بسمة مراد على

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    هند فرج أبو ضاوي ا ط/ 18

 اللجنة :
 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة ليةاألمراض الجلدية والتناسأستاذ متفرغ بقسم     ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي

 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ عالء حسن مرعي
 ــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أحمد عبد الوهاب صالح
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 ال اثولوجيا اءكلينيكيةماجستير    منى فرج محمد سالمةا ط/ 19
 اللجنة :

 ةـــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ ورئيس قسم      ـ أ.د/ روحية حسن العدل
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة طنط الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ أمل سعيد البنداري 

 بكلية الطب جامعة المنوفية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ     محمد عبد الرحيم سليمانـ أ.د/ 
 لينيكيةال اثولوجيا اءكماجستير     أميرة ذكي بدوي ا ط/ 20

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــبنهـــــــــبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     نيفين أحمد عبد الحفيظـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفية ةــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم مساعد أستاذ     إيناس سعيد عيسيد/   ـ 

 ال اثولوجيا اءكلينيكيةماجستير    بهاء الدين وديع األسودا ط/ 21
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةم أستاذ مساعد بقس     ـ   د/ وليد محمد فتحي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد بقسم     ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنبل

 بكلية الطب جامعة المنوفية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ جيهان كمال السعيد
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ أمل سعيد البنداري 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 يا اءكلينيكيةال اثولوجماجستير    بهاء الدين وديع األسودا ط/ 21

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ جيهان كمال السعيد
 ة الطب جامعة المنوفيةبكلي ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم      ـ أ.د/ سهام أحمد خضير

 بكلية الطب جامعة طنطا ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيأستاذ بقسم     ـ أ.د/ سحر أحمد فتحي حمودة
 ال اثولوجيا اءكلينيكيةماجستير   عبير مدحت  سيوني مرسيا ط/ 22

 اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة الباثولوجيا اإلكلينيكيةس قسم أستاذ ورئي     ـ أ.د/ روحية حسن العدل

 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أمل حلمي عبد الحميد
 بكلية الطب جامعة المنوفية ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلكلينيكي الباثولوجياأستاذ بقسم     ـ أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم

 األشعة التشخيفيةماجستير   نهال العليمي إبراهيم سعد هللاا ط/ 23
 اللجنة :

 ةأستاذ متفرغ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ     ـ أ.د/ عادل محمد الوكيل
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة    ـ أ.د/ زينب عبد العزيز على
 أستاذ ورئيس قسم األشعة التشخيصيـــــــــة بكلية الطب جامعة بنهـــــــــــــــــــــــــــا    ـ أ.د/ مدحت محمد رفعت

 ماجستير األشعة التشخيفية  سارة سامي أحمد الخولي ا ط/24
 اللجنة :

 أستاذ متفرغ بقسم األشعة التشخيصيـــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة     ـ أ.د/ عادل محمد الوكيل
 ـــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــةأستاذ بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي
 أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيـــــــــة بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــا    ـ   د/ رانيا عصام الدين محمد

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة  أميرة محمد السيد يوسصا ط/ 25
 اللجنة :
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 ستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــةأ    ـ أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد
 أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــة    ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    أ.د/ صبري عبد هللا شعيبـ 
 ـــــــــــة بكلية الطب جامعة الزقازي أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ عزت مصطفي محمد

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 أمراض ال اطنة العامةماجستير   شريص عوض الششتاوي ا ط/ 26

 اللجنة :
 معة المنوفيةــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جاـبقسم الباطنة العامــــــــــــــــــمتفرغ أستاذ      محمد أحمد شعبانـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 الطب جامعة المنصورة أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــة بكلية    ـ   د/ أسماء فاروق عنين

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة  أميرة محمد عبد العزيز المفري ا ط/ 27
 اللجنة :

 أستاذ بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 بقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية مساعدأستاذ      رف غريب ضلعأشـ أ.د/ 
 الزقازيــــــــ أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة      أيمن فتحي عرفهـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   محمد نبيل الشريصا ط/ 28
 اللجنة :

 أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفية    ـ أ.د/ محمود محمد هدهود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد فؤاد شمس الدين
 أستاذ بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جامعة طنطــــــــــا    ـ أ.د/ حسام الدين محمد جاد

 األمراض الفدرية والتدرن ماجستير     سمة سالم عمر سالما ط/ 29
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفية درن ـــــــــــــــــاألمراض الصدرية والتأستاذ بقسم     ـ أ.د/ أسامة فهيم منصور
 ــــــــــــابنهـــــبكلية الطب جامعة  درن ـــــــــــــــــاألمراض الصدرية والتأستاذ بقسم     ـ أ.د/ محمد عبد المحسن المهدي

 ةــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي درن أستاذ مساعد األمراض الصدرية والت    مها يوسف الحفناوي د/   ـ 
 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي   هدرا هاني ثابت جيدا ط/ 30

 اللجنة :
 ــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــ    ـ أ.د/ وفي  محمود الشيخ

 بنهـــــــــــــــــاأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــة بكلية الطب جامعة     ـ أ.د/ عبد الناصر على مراد
 أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفية     رشا على القبانيـ أ.د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أحمد حمدي طايعا ط/ 31
 اللجنة :

 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ ناصر كمال عبد العال
 النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـــةأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض     ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة      ـ أ.د/ محمد عبد السالم
 ـةأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــ    ـ   د/ محمد عبد هللا رزق 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ال اثولوجياماجستير   سارة فهمي محمد أبو السعودا ط/ 32

 اللجنة :
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 ـــــــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد
 ــــــــةأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــ     ـ أ.د/ رحاب منير سمكة

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة طنطأستاذ بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ عفاف محمد الشافعي
 ماجستير الطفيليات  أميرة محمود عبد الحميد عطا هللاا ط/ 33

 اللجنة :
 ات بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الطفيلي    ـ أ.د/ نادية صالح النحاس

 ـــات بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــبقسم الطفيليمساعد أستاذ     ـ   د/ أميرة فتحي عبد العاطي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم الطفيليــــــــ     ـ أ.د/ أحمد على عثمان

 ـــــات بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــبقسم الطفيليمساعد أستاذ     منال أحمد المليجيد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األولأن يكون )علي 

 التخدير والعناية المركزةماجستير    هند محمود أنور محمد  ا ط/34
 اللجنة :

 أستاذ مساعد بقسم التخديروالعنايةالمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــة   ـ   د/ عصام عبد الحميد إسماعيل
 والعنايةالمركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم التخدير      ـ   د/ صفاء محمد هالل

 أستاذمساعد بقسم التخديروالعنايةالمركزة بكليةالطب جامعة اإلسكندرية   ـ   د/ مصطفي عبد العزيز مصطفي
 التخدير والعناية المركزةماجستير     سميرة فؤاد عياد ا ط/35

 اللجنة :
 والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي بالمنوفيـــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم التخدير      ـ أ.د/ خالد أحمد ياسين

 أستاذ مساعد بقسم التخديروالعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    ـ   د/ نجوى محمد ضحى
 ــةأستاذ مساعد بقسم التخديروالعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفي     ـ   د/ أماني سعيد عمار

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   ريهام محمد أنور على شون ا ط/ 36
 اللجنة :
 ةـــالمنوفيــــــــــــــجامعة  طبالبكلية  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 بكلية طب المنوفيـــــــــــــــــــة سليةاألمراض الجلدية والتناأستاذ مساعد بقسم      ـ   د/ عزة جابر عنتر
 بكلية الطب جامعة طنطــــــــــــــــــــــــا األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم      ـ أ.د/ بسمة مراد على

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود سعيد محمود سعيدا ط/ 37
 اللجنة :

 اذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعةالمنوفيــةأست    ـ أ.د/ سعيد شلبي منتصر
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعةالمنوفيــة     ـ أ.د/ أحمد أشرف رضا

 طنطـــــــــــاأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة     مجدي محمد المصري ـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  د زين محمد يالسعا ط/ 38

 اللجنة :
 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعةالمنوفيــة    ـ أ.د/ و ء فريد عبد العزيز

 لمنوفيــةأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعةا    ـ أ.د/ عبد هللا مصطفي كمال
 ــــــــابنهــــــــــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة     شيماء محمد مصطفيـ أ.د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  سحر أحمد محمد على ا ط/ 39
 اللجنة :

 موية بكلية الطب جامعةالمنوفيــةأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الد    ـ أ.د/ و ء فريد عبد العزيز
 ةــــالمنوفيــالقلب واألوعية الدموية بكلية طب  بقسم أمراضمساعد أستاذ      مل أحمدـ   د/ محمود كا
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 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعة طنطـــــــــــا    ـ أ.د/ مجدي محمد المصري 
 112/1/9/7201 الموضوع رقم

ــ بشــأنكرة أ.د/ وكياال الكليااة للدراسااات العليااا وال حااوث مااذ  طالبــةو ( طالــب 63) الموافقااة علااى تسااجيل موضااوع الرسااالة لعاادد ـ
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 دكتوراه  جراحة القلب والفدر     اهيم محمد إبراهيم خليلإبر ط/ ااا 1

 :  الرسالة موضوع
 . تأثير التقنيات المختلفة  ستخدام شرياني الثدي الداخليين على التئام عظمة القص في مرضي السكري 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي جامعةبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسماذ أست    أحمد لبيب دخان       ـ أ.د/ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةجامعة بكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسماذ أست           يحي بلبع أنور بلبعـ أ.د/ 

  ةــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسم مساعدستاذ أ        إسالم محب إبراهيمد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  القلب والصدرجراحة  بقسممدرس        محمد أحمد الحاج علىـ   د/ 

 العامةجراحة ال دكتوراه     هشام يونس حامد زايدط/ ااا 2
 :  الرسالة موضوع

 ةاصابت مزدوج للطعام  ستعادة مسار القناة الهضمية بعد استئصال الجزء العلوم من المعدة بسببدراسة لتقييم تخلي  مسار 
 . بسرطان المعدة

 المشرفون : 
 جامعة المنوفيةلطب بكلية ا العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة البقسم أستاذ          أحمد فرج أحمد القاصدـ أ.د/ 

 جامعة المنوفيةبكلية الطب  العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجراحة البقسم  أستاذ              حسام عبد القادر الفلد/ أ. ـ
 جامعة المنوفيةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعامـــــــــــــــجراحة البقسم  مدرس            محمد حامد المليجيـ   د/ 

 طب األسرة دكتوراه     سمر على محمد بلطيط/ ااا 3
 :  الرسالة موضوع

مستشفي و الجلدية والتناسلية بمستشفي جامعة المنوفية  األمراض المنقولة جنسيا لدي المرضي المترددين على عيادات األمراض
 شبين الكوم التعليمي

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــالمنوفيمساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بكلية طب  أستاذ        هالة محمد المصيلحي شاهينـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــالمنوفيبقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة  أستاذ         محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 المنوفيةمدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة            أمل أحمد سالمةـ د/ 

 جراحة التجميل والحروق  دكتوراه      أحمد محمد حرفوشط/ ااا 4
 :  الرسالة موضوع

 شريحة المنعزلة لضرة اليد كخيار  من وممتاز لعالج عيوب ا صبع الصغيردراسة عن استخدام ال
 المشرفون : 

 جامعة المنوفيةروق بكليةالطب والحـ جراحة التجميلقسم ورئيس  أستاذ          طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 جامعة المنوفيةروق بكلية الطب ـــــــــــــــــــوالح جراحة التجميل أستاذ مساعد              شريف محمد القشطيـ   د/ 

 جامعة المنوفيةوالحـــــــــــــــــــــــروق بكلية الطب  جراحة التجميلبقسم  مدرس            أشرف محمود الرهاوي ـ   د/  
 جراحة التجميل والحروق  دكتوراه      أيمن أبو زيد النجارط/ ااا 5

 :  الرسالة موضوع
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زال  ة الدهون من خالل المقارنة بين طريقتتن عبر الملتحمة أو من خالل فتحة في الجلدتقويم الجفن السفلي وا 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيالعين بكلية الطب جراحة ورئيس قسم طب  أستاذ         هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيالعين بكلية الطب جراحة قسم طب مساعد ب أستاذ           أمين فيصل اللقوةـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيالعين بكلية الطب جراحة قسم طب ب مساعد أستاذ           سامح سعد مندورد/   ـ 
 العناية المركزةالتخدير  دكتوراه     إسالم أحمد حسن السيدط/ ااا 6

 :  رسالةال موضوع
منظار  استخدام عقار ا يزمولول الوريدي مقابل عقار الديكسميديتوميدين الوريدي في خفض ضغط الدم المتعمد أثناء عمليات

 الجيوب األنفية
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب  أستاذ         خالد موسي أبو العينينـ أ.د/ 
 ةيجامعة المنوفمساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب أستاذ           صفاء محمد هاللـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيمدرس بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية الطب           خالد محمد جاب هللاـ   د/ 
 ةـجامعة المنوفيبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمعمدرس بقسم           العزيز قاسميزينب عبد ـ   د/ 

 أمراض ال اطنة العامة دكتوراه  محمد ف حي عوض هللا الهواري ط/ ااا 7
 :  الرسالة موضوع

 دراسة الحالة الجينية للبكتيريا الحلزونية بين المرضي المصابين بأمراض الجهاز الهضمي العلوي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيورئيس قسم الباطنة العامــــــــــــــــة بكلية الطب  أستاذ         عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعة مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــة بكلية الطب  أستاذ          السيد إبراهيم الشايبـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ب أستاذ         إيمان عبد الفتاح السيد بدرـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــــــــة العامــــــــــــــــة بكلية الطب مدرس بقسم الباطنـــــــــــــ         محمد حمدي حامد بدرـ   د/ 

 أمراض ال اطنة العامة دكتوراه   نها محمد جمال دويدارط/ ااا 8
 :  الرسالة موضوع

 دراسة معدل انتشار التهاب كبيبات الكلي المثبته بالعينة في مستشفيات جامعة المنوفية 
 ن : المشرفو
 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  أستاذ          أحمد ربيع العربجيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيـــــــــــــــة بكلية الطب بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ          محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيمساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــة بكلية الطب  أستاذ           أحمد راغب توفي ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفينــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة بكلية الطب مدرس بقسم الباط         خالد محمد أمين الزرقانيـ   د/ 

 الفحة العامة وطب المجتمع دكتوراه  شيماء يحيي عبد الرؤوفط/ ااا 9
 :  الرسالة موضوع

 تقييم معالجة النفايات الطبية في محافظة المنوفية
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــالمنوفيأستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب           ة أبو الفتح محروسأميمـ أ.د/ 
 وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم تلوث الهواء المركز القومي للبحأستاذ ورئيس            ياسر حسن إبراهيمـ أ.د/ 

 ةــــالمنوفيبقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب  أستاذ مساعد           هالة مروان جابرد/    ـ
 ةـالمنوفيمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة            عزيزة سعد البدري ـ   د/ 
 ةـالمنوفيالمجتمع بكلية الطب جامعة مدرس بقسم الصحة العامة وطب           فاتن عز العرب يونسـ   د/ 
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 الفحة العامة وطب المجتمع دكتوراه  يسرا على رحيم الغل انط/ ااا 10
 :  الرسالة موضوع

 وبائيات وخز اإلبر واآلآلت الحادة بين مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات محافظة المنوفية 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــالمنوفيقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب بـ متفرغأستاذ           ربيع الدسوقي البهنسيـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيالصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة قسم بأستاذ           صفاء عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 
 ةـــــــــالمنوفيجامعة  بكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد بقسم            سهام أحمد خضيرـ   د/ 
 ةــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب           إيمان عبد العظيم سالمـ   د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة           زينب عبد العزيز قاسميـ   د/ 

 جراحة المخ واألعفاب دكتوراه  رجروماني سمير فهمي فط/ ااا 11
 :  الرسالة موضوع

 دراسة ا ستراتيجيات الجراحية المستخدمة  ستئصال أورام الغرفة الخلفية للمخ
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة           عادل محمود حنفيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة            عصام الدين جابرـ أ.د/ 
 المنوفيةمساعد بـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة أستاذ          حسام عبد الحكيم النعمانيـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيألعصاب بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم جراحة المخ وا          محمد مرسي المشدـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة           ياسر بهجات السيسيـ   د/ 

 
 

 جراحة المخ واألعفاب دكتوراه   محمد على أنور علىط/ ااا 12
 :  الرسالة موضوع
 ستئصال الجراحي مقارنة مع عوامل أخري كمؤشر لتكرار الورم السحائي بالمخ مدي ا 

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة           عادل محمود حنفيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيامعة أستاذ بـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب ج           عصام الدين جابرـ أ.د/ 

 المنوفيةاب بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــبـقسم جراحة المخ واألعص أستاذ           أحمد جمال عزبد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة           سعيد إسماعيل ا مامـ   د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة           محمد عادل حسينـ   د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة    طارق محمد منفورط/ ااا 12
 :  الرسالة موضوع

 دراسة عامل الفون ويلبراند لمرضي التشمع الكبدي
 لمشرفون : ا

 ةـالمنوفيبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــةـقسم ورئيس أستاذ           عاطف أبو السعود علىـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           مؤمنة سعيد الحاموليـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          شيرين صبحي السيد النيدنيـ   د/ 

 ماجستير طب المناطق الحارة   مفطفي أنور عبد الرحيمط/ ااا 13
 :  الرسالة موضوع

 امين )د( في مصل مرضي تشمع الكبد وسرطان الكبددراسة مستوي فيت
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 المشرفون : 
 ةـالمنوفيب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــة بكلية الطبأستاذ            جمال سعد الديبـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطنــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم األمراض المتو           مؤمنة سعيد الحاموليـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          شيرين صبحي السيد النيدنيـ   د/ 

  جراحة المسالك البوليةماجستير   العنتري حامد محمد محمود ط/ ااا 14
 :  الرسالة موضوع

 المقطعية وتكوين الحصوة باألشعةالعالقة بين كثافة حصوات الجهاز البولي 
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيبكلية الطب جامعة  جراحة المسالك البوليــــــــةـقسم ب متفرغأستاذ         أسامة عبد الوهاب عبد الجوادـ أ.د/ 
 ةــالمنوفيبكلية الطب جامعة  جراحة المسالك البوليةبـقسم  أستاذ مساعد         محمد عبد المنعم الشاذلىد/    ـ

 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة جراحة المسالك البوليــة مدرس بـقسم            شادي محمد سالمـ   د/ 
 ةـــــــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة           داليا حسني أبو العالـ   د/ 

 ماجستير جراحة المسالك البولية   أحمد محمد سعيد الزقزوقيط/ ااا 15
 :  الرسالة موضوع

 الكلي بمنظار الكلي .حصوات  استخراجقياس نسبة اإلشعاع بواسطة طبيب جراحة المسالك أثناء 
 شرفون : الم

 ةـالمنوفيأستاذ متفرغ بـقسم جراحة المسالك البوليــــــــة بكلية الطب جامعة         فاطمة أحمد أحمد الصيرفيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم عالج األورام والطب النووي بكلية طب         ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/ 
 ةــالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة          المنعم الشاذلىمحمد عبد ـ   د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم جراحة المسالك البوليــة بكلية الطب جامعة          محمد عبد الجابر السيد سليمـ   د/ 

 اجستير الجراحة العامة م  أسامة رمضان فرج سالمط/ ااا 16
 :  الرسالة موضوع

 آلمان .دراسة مقارنة بين عقار الريفاروكسابان و الوارفارين في مرضي المرحلة الحادة للخثار الوريدي في ضوء الكفاءة وا
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيـــة بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد بـقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــ          نهاد عبده زيدـ د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          يحيي محمد الخطيبـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    فوزي مبروك محمدط/ ااا 17

 :  الرسالة موضوع
 د الليمفاوية الحارسة بطريقة المقاطع المجمده أثناء العالج الجراحي لسرطان الثدي المبكرتقييم العق

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          عالء عبد العظيم السيسيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          على جمال الدين العرينيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة أستاذ ورئيس ـقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــ         هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          محمد حامد المليجي ـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    أحمد على عين شوكهط/ ااا 18

 :  الرسالة موضوع
 مضاعفات أثناء وبعد الجراحة إلستئصال الغدة الكظرية بالمنظار

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          عالء عبد العظيم السيسيـ أ.د/ 
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 ةـالمنوفيمدرس بـقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          حمد حامد المليجيم ـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   محمود ع اس عبد الشافيط/ ااا 19

 :  الرسالة موضوع
   بعد دي الالحبا ستخدام الفوري للعضلة الظهرية العريضة مقارنة بإعادة بناء الثاستئصال الثدي مع تجنيب الجلد وا عادة بناؤه 

 استئصال الثدي التوسعي المعدل 
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيالطب جامعة  أستاذ بـقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية         أحمد فرج أحمد القاصدـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          محمد حامد المليجي ـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    مايكل فائق حناط/ ااا 20

 :  الرسالة موضوع
 احة الشبكة ومنطقة فتحة الفت  في إصالح الفت  الجار سري .أهمية النسبة بين مس

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة ـة العامـبـقسم الجراح ستاذ مساعدأ          طارق محيي راجح ـ د/ 
 اجستير الجراحة العامة م  طارق محمد وجيه الدين ط/ ااا 21

 :  الرسالة موضوع
 دراسة مقارنة لتحديد التوقيت ا مثل لرفع القسطرة البولية ما بعد جراحة إصالح ا حليل السفلي

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيبكليةالطب جامعة  التجميل والحروق ة جراحـقسم ورئيس أستاذ         طارق فؤاد عبد الحميد كشكـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم الجراحـة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           محمد صبري عمار ـ د/ 
 ةـالمنوفيبكلية الطب جامعة  التجميل والحـــــــــــــــــــــروق مدرس بـقسم جراحة          العزيز تعلب أحمد عبد ـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة   مفطفي محمد فال  الدينط/ ااا 22

 :  الرسالة موضوع
 تقييم عالج المرحلة الواحدة لسرطان الجانب األيسر للقولون 

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           ي عمارمحمد صبر ـ د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          محمد حامد المليجي ـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   سمر خليل عبدالحميد المليجي ط/ ااا 23

 :  الرسالة موضوع
اجي التغيرات في سمك القرنية وقياس ضغط العين بعد الحقن بواسطة مضادات نمو بطانة األوعية الدموية داخل الجسم الزج

 للعين .
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيسم طب وجراحة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد بـق         فريد محمد وجدي ـ د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة          محمد سامي عبد العزيزـ د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين     محمد فكري الهمدانط/ ااا 24

 :  الرسالة موضوع
 سمك مشيمه العين كمؤشر عالجي في حا ت ا نسداد الوريدي الشبكي الرئيسي

 المشرفون : 
 ةـالمنوفية العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة ـــــقسم طب وجراحورئيس أستاذ       هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
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 ةـالمنوفيــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم طب وجراحــ         مروة على زكيـ   د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين   إبراهيم جمال الدين الهمدان ط/ ااا 25

 :  الرسالة موضوع
 لضوئي لمسح استخدام اتقييم السطح الفاصل ما بين نسيج القرنية من المتبرع والنسيج المستقبل بعد عملية زرع القرنية النافذ با

 المقطعي 
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم طب وجراحــــة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة       هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيـــين بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــ       محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين     منى كامل جابر زكيط/ ااا 26
 :  الرسالة موضوع

ي في الشبكية في المرض اإلبصارالبصرية وسمك مركز  األليافاستخدام جهاز الماسح الضوئي المقطعي في قياس سمك طبقة 
 الذين يعانون من اختالف ا نكسار في العينين

 لمشرفون : ا
 ةـالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم طب وجراحــــة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة       هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة          مروة على زكيـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   محمد عبد السميع زينهم ط/ ا اا27
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة سمك غالف العين المشيمي قبل وبعد حقن الرانيبيزوماب في مرضي تووم مقولة العين الناتج عن مرض السكري 
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيـة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــقسم طب وجراحـــبأستاذ       مصطفي كمال نصارـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم طب وجراحــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة          أسماء محمد إبراهيمـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد محمد يوسص أحمد موسيط/ ااا 28
 :  الرسالة وضوعم

 تغييرات طول العين المحوري بعد استخدام زيت السيليكون داخل العين
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيـة العـــــــــــــــــين بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــقسم طب وجراحـــبأستاذ    عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيـــــــين بكلية الطب جامعة ـــــــــة العـبـقسم طب وجراح أستاذ مساعد         أمين فيصل اللقوةـ   د/ 

 ماجستير جراحة العظام   هشام ربيع بدوي الفعيدي ط/ ااا 29
 :  الرسالة موضوع

 نتيجة عالج كسر بأسفل عظمة الكعبرة في مرضي هشاشة العظام رد مغل  مع رقعة عظمية 
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيبكلية الطب جامعة  ظامــــــــــــــــــــــــــقسم جراحــــة العـــــــــــــ مساعدأستاذ       السيد صابر عمرود/  ـ
 ةـوفيالمنبكلية الطب جامعة  ظامــــــــــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــجمدرس بـقسم          بدوي  عماد بدوي د/  ـ

 ماجستير جراحة العظام     عمر محمد حسن عبدهط/ ااا 30
 :  الرسالة موضوع

 تقييم نتائج تغيير نصف مفصل الفخذ من خالل المدخل الجراحي ا مامي الوحشي المحدود
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيـــــــام بكلية الطب جامعة أستاذ ورئيس ـقسم جراحــــة العــظــــــــــــــــــــــــــــــ      السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد ـقسم جراحــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظام بكلية الطب جامعة       عمرو صابر السيدد/   ـ 
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 ةـالمنوفيـــــــــــــــــــــــــظام بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم جراحــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــ         سامح محمد مرعيـ   د/ 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   محمد أحمد محمد زعربان ط/ ااا 31

 :  الرسالة موضوع
 العالقة بين سماكة المشيمة في األثلوث الثاني والثالث مع عمر الحمل بالموجات فوق الصوتية و وزن الجنين

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة       حمد نبيل عبد الحميدأـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة       طارق محمد سيدـ   د/ 
 ةـالمنوفيبـقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة مدرس      عبد الحميد عصام شاهينـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أحمد حمدي بدر حشيش ط/ ااا 32
 :  الرسالة موضوع

 استعادة حركة األمعاء بعد التخدير الكلي مقارنة بالتخدير النصفي في الو دات القيصرية .
 ن : المشرفو
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة       مهني محمود عبد الستارـ   د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة       محمد عبد هللا رزق ـ   د/ 
 ةـالمنوفيأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم التوليد و       أحمد محمد نوفلـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    شيماء إسالم محمد علىط/ ااا 33
 :  الرسالة موضوع

 دور منظار الرحم ومنظار البطن في تقييم تأخر اإلنجاب غير المفسر
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيذ بـقسم التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة أستا      محمد سالمة جادـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة        رجب محمد داودـ   د/ 
 ةـالمنوفيــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم التوليد وأمراض النســـــــ     محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سعيد رمضان سعيد حطب ط/ ااا 34
 :  الرسالة موضوع

 دور عاملنخر الورم الفا في النساء ا تي يعانين من ا جهاض المتكرر
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيد وأمراض النســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة أستاذ بـقسم التولي      محمد عادل السيدـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم التوليد وأمراض النســـاء بكلية الطب جامعة        رجب محمد داودـ   د/ 
 ةـالمنوفيــــــــــــــاء بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــ     عبد الحميد عصام شاهينـ   د/ 

  جراحة األنص واألذن والحنجرةماجستير    وائل فهمي محمدي الخوليط/ ااا 35
 :  الرسالة موضوع

 تقييم الدور عملة ترقيع طبلة األذن باستخدام المنظار والغضروف في عالج ثقب مركزي جاف
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة    يديعبد اللطيف إبراهيم الرشـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم األنف واألذن والحنجـــــرة بكلية الطب جامعة     عصام عبد الونيس بحيري ـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيوالحنجـــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم األنف واألذن     أشرف على الدمرداشـ   د/ 

  التخدير والعناية المركزةماجستير   أحمد مفطفي محمود الدسوقيط/ ااا 36
 :  الرسالة موضوع

 تعزيز التعافي بعد الجراحة
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 المشرفون : 
 ةـالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــزة بكلية الطب جامعة أستاذ بـقسم التخدير والعناية المركـ    أحمد عبد الرؤوف امتوليـ أ.د/
 ةـالمنوفيمدرس بـقسم التخدير والعناية المركـــــــــــــــــــــــــزة بكلية الطب جامعة    وسام الدين عبد الرحمن سلطانـ   د/
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمد طالل سعيد عسكرط/ ااا 37

 :  الرسالة موضوع
 تحسين التصميم والجودة بوحدات الحا ت الحرجة والرعاية المركزة .

 المشرفون : 
 ةـالمنوفيأستاذ بـقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــزة بكلية الطب جامعة      حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
 ةـالمنوفيناية المركـــــــــــــــــــــــــزة بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم التخدير والع   أحمد على عبد العزيز أحمدـ   د/ 

 ماجستير الفحة العامة وطب المجتمع    شيرين مرزوق دربالةط/ ااا 38
 :  الرسالة موضوع

 عام( بمحافظة الغربية . 12ـــ  6دراسة وبائية لمرض التبول الليلي الالارادي بين تالميذ المدارس ا بتدائية )
 فون : المشر 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب           محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة           صفاء عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 
 ةــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب           ا محمد أنور الشاذلىهويدـ   د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة          فاتن عز العرب محمد يونسـ   د/ 

 جتمع ماجستير الفحة العامة وطب الم  سمر حمود أحمد العشاري ط/ ااا 39
 :  الرسالة موضوع

 التأثير الوظيفي لألمهات على صحة األطفال تحت عمر السنتين في مركز شبين الكوم .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب           محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 
 ةــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب           دا محمد أنور الشاذلىهويـ   د/ 
 ةـالمنوفيمدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة          رضا عبد اللطيف إبراهيمـ   د/ 
 ةـالمنوفيمجتمع بكلية الطب جامعة مدرس بقسم الصحة العامة وطب ال           هبه خضري عالمـ   د/ 

 العامة  أمراض ال اطنةماجستير   مفطفي مكرم على عرفهط/ ااا 40
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بين أورام القولون والمستقيم وتراكم الدهون الحشوية في النساء بعد سن اليأس
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعة طب الة بكلية ــــــــــــــــــــــــــــــالعام الباطنةسم أستاذ بـق          إيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           السيد إبراهيم الشايبـ   د/ 
 ةــــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة           محمد إبراهيم شعبان /ـ   د

 ةــــــالمنوفيـــــــــــة بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــ مدرس         أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة   ه ه هللا عبد العزيز فهميط/ ااا 41

 :  الرسالة موضوع
 معدل انتشار الحصوات المرارية في مرضي ا ستصفاء الدموي المزمن .

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بـقسم البا          محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           ياسين صالح ياسين محمدـ   د/ 
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 ةــــــالمنوفيمدرس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          محمد أمين الزرقاني  خالدـ   د/ 
 ماجستير أمراض ال اطنة العامة   أحمد زكي عبد العزيز محمد ط/ ااا 42

 :  الرسالة موضوع
 تين على مستويات الهيموجلوبين السكري في مرضي السكر المصاحب ألمراض الكلي المزمنة تأثير العالج باإلريثروبيو 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           ربيع العربجيأحمد ـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           ياسين صالح ياسين  /ـ   د

 ةــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة اإلكلينيكية ا ـــأستاذ مساعد بقسم الباثولوجي           سهام زكي خصيرـ   د/ 
 ةــــــالمنوفيمدرس بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة          محمدهبه السيد قاسم ـ   د/ 

 ماجستير أمراض ال اطنة العامة    وليد عبد السالم حميدةط/ ااا 43
 :  الرسالة موضوع

 ت ونتائجها الكلوية وبائية إصابات الكلي الحادة في مرضي المستشفيا
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 
 ةــــــالمنوفيامــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد بقسم الباطنة الع          ياسين صالح ياسينـ   د/ 
 ةــــــالمنوفيأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة            أحمد راغب توفي ـ   د/ 
 ةــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة مدرس بقسم الباطنة العام           هبه السيد قاسمـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء  سيوني الحسينيط/ ااا 44
 :  الرسالة موضوع

 تقييم مستوي الفيتوين أ في مصل الدم في المرضي المصابين بالصدفية
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة            محمد أحمد باشاأ.د/  ـ
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بـقسم           إيمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 
 ةـــــــــــالمنوفيبـقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة  مدرس           وفاء أحمد شحاتهـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    دينا عبد الفتا  منيسيط/ ااا 45
 :  الرسالة موضوع

 في مرض البهاق 3واستات  1دور جاك 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة            محمد أحمد باشا /ـ أ.د
 ةــــــــــــــــمنوفيالبكلية الطب جامعة  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بـقسم            رحاب منير سمكةد/ أ. ـ

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    مي السيد أحمد عطيةط/ ااا 46
 :  الرسالة موضوع

 في سرطان الجلد غير الميالنوما  1اإلظهار ا مينوهستوكيميائي لمستقبالت مجال الديسكودين 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيالجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة أستاذ بـقسم األمراض            محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعة            رحاب منير سمكةـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   لفتا  حبيبهانم نبوي عبد اط/ ااا 47
 :  الرسالة موضوع

 األهمية اإلكلينيكية لمستوي البرو كتين في مصل الدم في مرضي داء الثعلبة .
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  المشرفون : 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة           شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بـقسم            نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   رحاب محمد عبد الحليم حجاجط/ ااا 48
 :  الرسالة موضوع

 يم تأثير طريقة الو دة على الوظيفة الجنسية للمرأة تقي
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة           محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ه ة يحيي عبد الفتا  يحيحيط/ ااا 49
 :  الرسالة ضوعمو 

 بين تركيز حمض اليورويك في مصل الدم والظواهر اإلكلينيكية في مرض الصدفية 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة           شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبـقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة  أستاذ           نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال    عماد حمدي السيدط/ ااا 50
 :  الرسالة موضوع

 ي منطقة بركة السبع الذين يعيشون ف ا بتدائيةمعدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أستاذ بـقسم           على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد بـقسم طب األطفـــ          داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة م           وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   كيرلس سمعان محروس نقوالط/ ااا 51
 :  الرسالة موضوع

 ذين يعيشون في منطقة تال . معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس ا بتدائية ال
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيألطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد بـقسم طب ا          داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة            وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   إيمان محمد على الجمالط/ ااا 52
 :  الرسالة موضوع

 ية الذين يعيشون في منطقة شبين الكوم معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس ا بتدائ
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيبـقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ مساعد           داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة            بحبح وائل عباسـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   إيناس عبد الموجود محمودط/ ااا 53
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 :  الرسالة موضوع
 التقييم اإلكلينيكي لحديثي الو دة

  المشرفون : 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           سهير سيد أبو العال.د/ ـ أ

 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بـقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           مها عاطف توفي ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           داليا منير الالهونيـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    أحمد محمد عبد الفتا ط/ ااا 54
 :  ةالرسال موضوع

  دة نظام النقاط بعينه الدم المأخوذة من الحبل السري كد لة مبكرة للتنبؤ بتسمم الدم المبكر في األطفال حديثي الو 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيجامعة أستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب            المشدمحمد غادة ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــبـقسم ط زميل          حنان مصطفي السيدـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   إسراء عادل محمد الشافعيط/ ااا 55
 :  الرسالة موضوع

  الشهداء .معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس ا بتدائية الذين يعيشون في منطقة 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيــــال بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــ          زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة            وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   محمد أمين أحمد الشافعيط/ ااا 56
 :  الرسالة وعموض

  قويسنامعدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس ا بتدائية الذين يعيشون في منطقة 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــلمنوفياأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ مساعد بـقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــال بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــ          زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة            وائل عباس بحبحـ   د/ 

 طفال ماجستير طب األ  شيماء طارق محمد الترجمانط/ ااا 57
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تعدد الشكل الجيني لمحفز تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا في األطفال المصابين با لتهاب الرئوي المكتسب 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة ــقسم طب األطفورئيس أستاذ           الجنديمحمد  فاديـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           محمد سعيد المكاوي ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   عبد هللا محمد مفطفي ط/ ااا 58
 :  الرسالة موضوع

امعة جتين الكلي في الدم في األطفال الذين يعانون من الفشل الكلوي ويخضعون لديال دموي في مستشفي تقييم مستوي الكارن
 المنوفية 

  المشرفون : 
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 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة            حسانمحمد  فهيمةـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيلية الطب جامعة أستاذ مساعد بـقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــة بك          محمد سليمان رزق ـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  أمنية عبد الحميد محمد المحالوي ط/ ااا 59
 :  الرسالة موضوع

 دراسة سرعات خاليا األنسجة العضلية للقلب لعمل قيم مرجعية لألطفال 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة أستاذ بـقسم طب األطفــــــــ           فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة            أنور خطابحمد أـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           رانيا صالح الزياتد/   ـ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــــال بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــ          باسم عبد الفتاح الجزارـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال  ه ه سليمان عبد الهادي سليمانط/ ااا 60
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف النمو بين أطفال المدارس ا بتدائية الذين يعيشون في منطقة الباجور . 
  المشرفون : 

 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ بـقسم طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           لشافعيعلى محمد اـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــيالمنوفأستاذ مساعد بـقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           داليا منير الالهونيـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة           زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعة مدرس بـقسم طــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــ           وائل عباس بحبحـ   د/ 

 
 ماجستير األشعة التشخيفية   أحمد جابر الفوافط/ ااا 61

 :  الرسالة موضوع
 الدور الحالي لتسلسل ا ستعادة العكسية للزمن األول في التصوير العصبي

  المشرفون : 
 ةــــــــــــــــالمنوفيستاذ مساعد بـقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة أ          محمد شوقي عبد هللاـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيمدرس بـقسم األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة           رحاب محمد حبيبـ   د/ 

 ماجستير طب األسرة  ليديا محفوظ يوسص فرجط/ ااا 62
 :  الرسالة وضوعم

 مكمالت الزنك لمرضي ارتفاع نسبة الدهون بالدم المترددين على وحدة طب األسرة بكفر ميت سراج مركز قويسنا محافظة
 المنوفية .

  المشرفون : 
 ةـــــــــــــالمنوفيأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس ـقسم طب األسرة بكلية طب           هالة محمد المصيلحيـ د/ 
 ةـــــــــــــالمنوفيجامعـــــــــــــــــــــــــــة طب البكلية  الفارماكولوجياأستاذ مساعد بـقسم           محمود حامد العضيمي /ـ د

 ةـــــــــــــالمنوفيجامعة طب لارة بكلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم طب األسب مدرس          فاطمة أحمد ا سريجيـ د/ 
 ماجستير األمراض العفبية والطب النفسي  شيماء طارق أحمد الشيخط/ ااا 63

 :  الرسالة موضوع
 دور العالج المشترك في اضطراب فرط الحركة وتشتت ا نتباه دراسة سريرية وبيولوجية ونفسية وعالجية  .

  المشرفون : 
 ةـــــــــــــالمنوفيأستاذ ورئيس ـقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــة بكلية طب           اوي لمياء جمال الدين الحمر ـ أ.د/ 
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 مدرس بـقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــة بكلية الطب جامعة األزهـــــر          محمد أحمد أبو زيد أبو زيدـ   د/ 
 ةـــــــــالمنوفيجامعة طب اليل ـقسم األمراض العصبية والنفسيــــــــــــة بكلية زم          محمد صالح عبد الشافيـ   د/ 

 

 :  ما يستجد من أعمال : تاسعا
 212/1/9/7201 الموضوع رقم

دير التخــبقســم  المــدرس المســاعد دعاااء نبااوي عبااد المنفااص /ةالطبيبــالموافقااة علااى تعيااين ـ بشــأن  مااذكرة شاائون هيئااة التاادريس
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس بالكلية كزة والعناية المر 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 312/1/9/7201 الموضوع رقم

اطنـة بقسـم البالمـدرس المسـاعد  إينااس فا حي عطياة زهاران /ةالطبيبـالموافقاة علاى تعياين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئاة التادريس
 . من طب المنوفية الدكتوراهعلى درجة  انظرا لحصوله بذات القسم والكليةلشغل وظيفة مدرس العامة بالكلية 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 412/1/9/7201 الموضوع رقم

ألسـتاذ اطاارق عباد المانعم هاشام ترشايح أ.د/ الموافقة علاى ـ بشأن عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم عالج األورام والطب النووي 
 . 2017/2018لجائزة الجامعة التقديرية للعام الجامعي بالقسم 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 512/1/9/7201 الموضوع رقم

دة توفايات اجتمااع مجلاس إدارة وحاالموافقاة علاى عارض واعتمااد  ـ بشـأن مدير وحدة ضمان الجودة  الكليةد/ عرض خطاب 
 على النحو التالي : 2017ضمان الجودة لشهر سبتمبر 

 طب والجراحة .نامج البكالوريوس الـــ اعتماد المراجع الداخلي والخارجي ومنس  بر 1
 األسـتاذ بقسـم طـب األطفـال بكليـة الطـب جامعـة أحماد كماال منفاورالمراجع الخارجي لبرنامج الطب والجراحة : أ.د/ * 

 القومية لضمان جودة التعليم وا عتماد .تمد من الهيئة المنصورة والمراجع خارجي مع
ير مكــز األســتاذ بقســم الميكروبيولوجيــا بالكليــة ومــد وفاااء أحمااد زهاارانالمراجــع الــداخلي لبرنــامج الطــب والجراحــة : أ.د/ * 

 توكيد الجودة بالجامعة وعميد كلية الصيدلة . 
  ذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفيةاألستا أحمد عبد المنعم رجب* منس  البرنامج : أ.د/ 

 . والكوارثـــ اعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة األزمات 2
 ـــ اعتماد معايير اختيار القيادات األكاديمية .3

  :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــة ... ويرفع للجامعة

 
 
 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروض أحماد  ة بجادول األعماال الياوم فاأعلن السايد األساتاذ الادكتور/وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  أحماد على جمال الدين

 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 
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                                                                  عصام عبد الونيس بحيرىأ.د/ 
 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 


