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 أمانة المجالس واللجان       
          

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1029/1010" للعام الجامعي الثالثة" الجلسة 

 21/22/1029الموافق الثالثاءالمنعقدة يوم و

 الثالثاءيوم  العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0291/0202" للعام الجامعي الثالثةالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  90/99/0291الموافق 

 كيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب  و     ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
  ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     يرة محمد عبد الواحدمش ـ أ.د/
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة     أ.د/والء فريد عبد العزيز موسي ـ
 م الصحة العامة وطب المجتمــعقس رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 

 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ

 قسم الطفيليــــات            رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     يريعصام عبد الونيس بحـ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسم       حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 ـة األشعة التشخيصيــــقسم رئيس     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي

 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     الدين جابر صالح أ.د/ عصام ـ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
  رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن      أحمد عامر عبد الوهاب  ـ أ.د/

  قسم الهستولوجيارئيس      ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 ةقسم التخدير والعناية المركـــز رئيس       إبراهيم غادة علي حسنأ.د/ ـ 

   رئيس قسم الفسيولوجيا     ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس     أحمد أنور عطية خطابد/ ـ أ.
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      محمد ابو الفتوح شحاتة ـ أ.د/

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 

  رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ـ د/ رفيق فكري برسيم سليمان

 

  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 
 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
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  أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر
    أستاذ بقسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل

   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     فاطمة النبوية عبد الهاديـ أ.د/
  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية     سن عيد حسنـ  أ.د/ حازم ح

  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة     ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب
   أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع     ـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر

    أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح ـ
    الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم       إيناس سعيد سيد أحمدـ أ.د/ 
 األستاذ بقسم األمراض المتوطنة     حسام إبراهيم محمد عليـ أ.د/ 

  لتجميل والحـــروقستاذ بقسم جراحة اأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

 أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
    جراحة المخ واالعصابأستاذ بقسم      حسام عبد الحكيم النعمانيـ أ.د/ 

  أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية     ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      حاتم محمد جاد يوسف ـ أ.د/
   أستاذ بقسم الجراحة العامــة     محمود عبد اللطيف بهرام ـ أ.د/

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي     أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمامـ أ.د/ 

  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نانسي محمود حربة أ.د/ــ 
 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية       ـ أ.د/ عزة زغلول لبيب

 الهستولوجياأستاذ متفرغ بقسم       سامي الحسيني عطيةـ أ.د/ 
 الجراحة العامةأستاذ متفرغ بقسم      سعيد إبراهيم المالحـ أ.د/ 
 جراحة المسالك البوليةبقسم متفرغ أستاذ       مة أحمد الصيرفيفاطـ أ.د/ 
  متفرغ بقسم طب األطفالأستاذ      فادي محمد حسين الجنديـ أ.د/ 

 بقسم الكيمياء الحيويـــة أستاذ مساعد     أشرف عبد الرؤوف داودـ أ.د/   
  ام بكلية الحقوق بالمنوفية أستاذ مساعد بقسم القانون الع     عبد هللا حنفي عبد العزيز  ـ د/

 وتم دعوة كل من : *   
 ومنسق برنامج الطب والجراحة التكاملي )المتميز( اــالباثولوجيـــــ بقسم أستاذ  هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 

 الجودة بالكلية( وحدة الحيوية )مدير ءالكيميابقسم  عدالمسا األستاذ   ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي

 

 د اعتذر عن عدم الحضور : * وق
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية  ـ أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش    أستاذ بقسم الفسيولوجيا ـ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق

 جراحة العظامأستاذ بقسم   أيمن محمد محمود عبيدـ أ.د/ 
 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة  يا والبحوث وكيل الكلية للدراسات العل ـ أ.د/

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجياـ أ.د/ روحية حسن العدل   رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد ـ أ.د/
 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل ـ أ.د/ سمر جابر أحمد سليمان   ـــــــــةرئيس قسم الكيمياء  الحيويــــ ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

    أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح بدر  قسم األمراض المتوطنةرئيس ـ أ.د/ أيمن محمد عبد الغني اللحلح 
   أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ السيد مرسي زكي  لباطنة العامـــةأستاذ بقسم ا عالء الدين عبد السالم داودأ.د/ ـ  

 أستاذ بقسم طب األطفال       ـ أ.د/ غادة محمد المشد  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز ـ أ.د/ خالد موسى أبو العنين
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  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويةد عبد العزيز عمارة أ.د/ أحمد محمـــ    أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ غادة حسن الصيفي
 أستاذ بقسم الجراحة العامة ورئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي

         أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر ـ أ.د/
 التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم  ـ  د/ صبري إبراهيم السيد أحمد   اطنة العامةأستاذ مساعد بقسم أمراض الب  ـ أ.د/ ياسين صالح ياسين

  نقيب أطباء المنوفيـــــــــة ـ د/ حسين أحمد ندا    ـةاألشعة التشخيصيــــمدرس بقسم  ـ  د/ طارق فوزي عبد الصمد
  أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم  ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 

 
عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينالجلسة السيد أ.د/  واستهل
 ...متمنيا للجميع دوام التوفيق الجدد مجلس الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 هنأ سيادته السادة الحضور بحلول المولد النبوي الشريف .* 

  ركز تطوير التعليم الطبيدير مم  نجوي نشأت ـــ وهنا كل من : ـــ د/
 دير وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمرم  ـــ د/ سوزي فايز 

 نائب مدير وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر  ـــ د/ أشرف زيتون  
 *آليات اختيار الوظائف الغير محدودة بقانون تنظيم الجامعات .

 تابع لــ أ.د/ عميد الكلية والسعي العتماده . ـــ عرض فكرة إنشاء مكتب فني
 ــــ إحاطة المجلس علما بأعمال فعلية واجهة الكلية واحتياطات األمن والسالمة التى تم اتخاذها .

 ـــ اعتماد الدورات التدريبية التي تعقدها وحدة القياس والتقديم .
 لمستشفيات إلى يوم الثالثاء بدال من األحد .ـــ نوه سيادته على غير موعد المجلس الكلية ومجلس إدارة ا

 

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

 أوال : المصادقات :
  100/3/22/1029الموضوع رقم 

 الموافق األحدم والمنعقدة يو  1029/1010 يللعام الجامع" الثانيةالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 299/1/20/1029حتى  229/1/20/1029 والمتضمنة القرارات من  21/20/1029

 القــــرار :

موضوع رقم لل االلتماسات المقدمة من بعض طالب الفرقة األولي )دور أول وثاني( إضافةة بعد المصادق

242/1/20/1029 
 على النحو التالي :

 دور أول :
 
 م

 
 اســـم

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل جة قبل التعديلالنتي
الدرجة الكلية 

 للمادة
المجموع الكلي 

 للفرقة
الدرجة الكلية 

 للمادة
 المجموع

 الكلي للفرقة
 Foundation3 21831 51231 21031 51131 خلود رجب السيد مصطفي 2
 Foundation1 عمر طاهر رجب عفيفي 1

 
Foundation2 

21031 
21831 

 
52131 

212 
250 

 
52531 

 دور ثاني :
 
 م

 
 اســـم

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
الدرجة الكلية 

 للمادة
المجموع الكلي 

 للفرقة
الدرجة الكلية 

 للمادة
 المجموع

 الكلي للفرقة
 MSK 1 20931 58031 220 582 سامى حسن مصيلحيأية  2
 525 21 525 2131 قياده مشاريع محمد مرشدي إبراهيم محمد 1
 MSK 1 225 819 22531 81931 محمود أشرف محمد السيد 1
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 BLOOD 21531 811 2.031 819 محمود محمد أحمد الشرع 5
 BLOOD 25831 821 25931 825 يوسف محمد عباس جاب هللا 1
 
. 

 
 عبد هللا ممدوح العزب عبد القادر

F 1 منقول  8531 راسب راسب الئحةF3 

Blood 99 منقول  20531 سبراF3 
F 2 منقول  5031 راسب راسب الئحةF3 

 Blood 22131 .15منقول راسب الئحة Blood محمد صبحي السيد مطر 5
  102/3/22/1029الموضوع رقم 

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

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

بالكليـة إلـى مسـقط بسـلطنة عمـان لحضـور مـ تمر  جراحـة العظـامبقسـم  المـدرس عمرو عبـد المرضـي علـى قنـديلد/ ـ 9
سـيادتا دعـوة علـى نفقتـا الخاصـة حيـث يوجـد ل 1029ديسـمبر  5حتـى  5في الفتـرة مـن  (sicot)الجمعية الدولية لجراحة العظام 

 لحضور الم تمر .
المـدرس بقسـم جراحـة المسـالك البوليـة بالكليـة إلـى دولـة التشـيك لحضـور مـ تمر الجمعيـة محمد كمال محمود عمر د/ ـ 0

علــى نفقتــا الخاصــة حيــث يوجــد لســيادتا دعــوة  1029نــوفمبر  1أكتــوبر  حتــى  12األوروبيــة لصــعوبات التبــول فــي الفتــرة مــن 
 لحضور الم تمر .

المـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة العظـام بالكليـة للحصـول علـى محمد شـوقي عبـد الحميـد عرفـه / الطبيـبترشيح  الموافقة على* 
أجازة دراسية للسفر إلى مستشفي لوتون الجامعي بإنجلترا وذلك لمدة عام على نفقتا الخاصة لجمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه 

. 
 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  101/3/22/1029الموضوع رقم 

الموافــق  الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  1029/1010للعــام الجــامعي  الدراســات العليــالجنــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
8/20/1029 .   

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  103/3/22/1029الموضوع رقم 

ــة المجتمــع " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع  ــة البيئــةشــئون خدم والمنعقــدة يــوم  1029/1010للعــام الجــامعي  وتنمي
   . 19/20/1029الموافق  الثالثاء

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  410/3/22/1029الموضوع رقم 

الموافــق  األربعــاءوالمنعقــدة يــوم  1029/1010للعــام الجــامعي القــيم والمبــاد  لجنــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع  
10/20/1029 .     

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

  510/3/22/1029الموضوع رقم 

ـــــة " إحاطـــــة المجلـــــس علمـــــا بمحضـــــر اجتمـــــاع  ـــــات لجن الموافـــــق  األحـــــدوالمنعقـــــدة يـــــوم  1029/1010للعـــــام الجـــــامعي المكتب
1/22/1029. 

 القــــرار
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 أحيط المجلس علما
  610/3/22/1029الموضوع رقم 

ــات الثقافيــة لجنــة " تمــاع إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اج الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  1029/1010للعــام الجــامعي العالق
1/22/1029 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  102/3/22/1029 الموضوع رقم

 األثنــينوم والمنعقــدة يــ 1028/1029للعــام الجــامعي ع مجلــس إدارة برنــامج الطــب والجراحــة التكــاملي إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا
 . 22/22/1029الموافق 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  102/3/22/1029الموضوع رقم 

 الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  1028/1029للعــام الجــامعي لجنــة شــئون التعلــيم والطــالب " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
  . 21/22/1029الموافق 
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 عات أخري  :ثالثا : موضو
  910/3/22/1029الموضوع رقم 

 .عرض توصيات اللجنة المشكلة بتجديد اتفاقيات البروتوكول البحثي بين مؤسسة مجدي يعقوب وجامعة المنوفية 

 القــــرار

  شهور من الميعاد . 9اللجنة المشكلة مع البدء في إجراءات التجديد قبل قرار الموافقة على 
  201/3/22/1029الموضوع رقم 

 اعتذار جهات الجامعة المختلفة على القيام بالزيارة العلمية لقسمي طب األسرة وطب المجتمع . ـ بشأن مدير عام الكلية/ أمذكرة 
 القــــرار

 التعاقد مع جمعية المساعي المشكورة .على الموافقة 
  212/3/22/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على قبول الهدية المقدمة من كل من :  نـ بشأ رئيس قسم التشريح واألجنة/ أ.د عرض خطاب
 المدرسان بالقسم وهي عبارة عن جهاز بة آلة تصوير وطابعة ــ د/ علياء صالح على   ــ د/ منار عبد الغني بشندي  
 المدرس بالقسم وهي عبارة عن عدد أربع مراوح حائط لقاعات التدريس للطلبة .  ــ د/ علياء صالح على       

 ــــرارالق

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 
 
 

 موضوعات شئون التعليم والطالب :رابعا : 
  112/3/22/1029الموضوع رقم 

/زهرة عدنان الهواش )سـورية الجنسـية( بالفرقـة  لطالبـةتصويب نتيجة ا ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
  .( درجات لها )طبقا للمذكرة المرفقة(9ذلك بإضافة )و  1028/1029للعام الجامعي الرابعة 

 القــــرار

 على تصويب الدرجاتالموافقة عدم 
  321/3/22/1029الموضوع رقم 
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الموافقة على أن تكون االمتحانات الخاصـة بالدراسـات العليـا )اعتبـارا مـن  ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
وعــــدم كفايــــة  1029/1010فتــــرة مســــائية ... نظــــرا للزيــــادة الديــــر مســــبوقة بأعــــداد الطــــالب للعــــام الجــــامعي (1010دور إبريــــل 

 المدرجات وقاعات الدرس. 
 القــــرار

 الموافقة 
 421/3/22/1029الموضوع رقم 

للعــــام لقســــم الباثولوجيــــا بشــــأن تشــــكيل لجــــان الممتحنــــين لطلبــــة الفرقــــة الثالثــــة ــــــ  لشــــئون التعلــــيم والطــــالبوكيــــل الكليــــة مــــذكرة أ.د/
. وكــذلك تشــكيل لجنــة الممتحنــين للموديــوالت المختلفــة للفرقــة األولــي والثانيــة الــدور األول لقســم األنســجة  1029/1010الجــامعي

 وبيولوجية الخلية .
 القــــرار

 الموافقة
  521/3/22/1029الموضوع رقم 

المقيـد بالفرقـة / أحمد محمد عبـد الجـواد الطالب على إيقاف قيد الموافقة ـــ بشأن لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 سنة )أقصى أمد للتأجيل( . 02وذلك لبلوغه سن  1029/1010الثانية للعام الجامعي 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
  621/3/22/1029الموضوع رقم 

مـن  رحـاب عبـد الـرحمن زكـي/ الطالبةـ 9تحويل كل من : الموافقة على ــ بشأن ـ لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ــــ 0 طـــب عـــين شـــمس ـــب/ـ ـــن  الطال ـــد المعبـــود م ـــي طـــب بنهـــاهشـــام ياســـر عب ـــام الجـــامعي  إل ـــة الخامســـة للع الكليـــة بالفرق

0291/0202  . 
 القــــرار

 عدم الموافقة
  212/3/22/1029الموضوع رقم 

 على تصويب نتيجة كل من : الموافقةـــ بشأن  ئون التعليم والطالبلشمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
ــــ 9 / شـــيما طـــه عبـــد الحكـــيم عمـــارة بالفرقـــة السادســـة )دور أول( لمـــادة النســـاء والتوليـــد للعـــام الجـــامعي  الطالبـــةـ
لتصــبح الدرجــة  ( درجــات5أحقيتهــا فــي زيــادة مقــدارها ) .... بنــاء علــى حكــم محكمــة القضــاء اإلداري بالمنوفيــة 0292/0292

ممتاز والمجمـوع التراكمـي  2115ممتاز بدال من  21.2جيدجدا والمجموع الكلي للفرقة  515ممتاز بدال من  512الكلية للمادة 
  ممتاز. 1518ممتاز بدال من  1551

و النسـاء  / سارة جمال أمين عبده المليجي بالفرقة السادسة )دور أول( لمـادتي) الجراحـة العامـة وفروعهـا الطالبةـ 1
 (1أحقيتهـا فـي زيـادة مقـدارها ) ..... بنـاء علـى حكـم محكمـة القضـاء اإلداري بالمنوفيـة 0292/0292والتوليد( للعـام الجـامعي 

ممتـاز وزيـادة مقـدارها درجـة واحـدة فـي  .85ممتـاز بـدال مـن  812درجات في مـادة الجراحـة العامـة لتصـبح الدرجـة الكليـة للمـادة 
ممتـاز بـدال مـن  2112ممتاز والمجموع الكلي للفرقة  511ممتاز بدال من  515لتصبح الدرجة الكلية للمادة  مادة النساء والتوليد

  ممتاز. .185ممتاز بدال من  1811ممتاز والمجموع التراكمي  2151
 القــــرار

 الموافقة .... ويرفع للجامعة .
  212/3/22/1029الموضوع رقم 

 محمـد عصـام محمـد أبـو حمـدالطالـب/  الموافقـة علـى تغييـر جنسـيتهــــ بشـأن  لتعلـيم والطـالبلشـئون امذكرة أ.د/ وكيل الكليـة 
إلــى الجنســـية المصــرية ... حيــث أحضـــر صــورة قيـــد  1029/1010)فلســطيني الجنســية( والمقيـــد بالفرقــة الثالثــة للعـــام الجــامعي 
 الميالد والتي تدل على أنا حصل على الجنسية المصرية .

 القــــرار

 افقة ... ويرفع للجامعة .المو 
 921/3/22/1029الموضوع رقم 
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 محمـود أشـرف أبـو الفتـوح الفقـي/ الطالـبتصـويب نتيجـة  الموافقـةــــ بشـأن  منسق برنـام  الطـب والجراحـة التكـاملي مذكرة أ.د/ 
 على النحو التالي :  1028/1029بالفصل الدراسي الثاني للمستوي الثالث ببرنامج الطب والجراحة التكاملي للعام الجامعي 

 

 المادة
 الدرجة الكلية للمادة

 بعد التعديل قبل التعديل
 15 غ (2مادة اختيارية )
 59 غ (1تعليم مجتمعي )
 52 غ (1تعليم مجتمعي )
 55 غ (5تعليم مجتمعي )

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة 
 101/3/22/1029الموضوع رقم 

للعـام  الموافقة على اعتماد الجداول الدراسية للفصل الدراسـي األولـــ بشأن  الطب والجراحة التكاملي  منسق برنام مذكرة أ.د/ 
 جدول الفرقة األولي إلى الفرقة الخامسة ــــ جدول الفرقة الثانية تكاملي قديم .  1029/1010الجامعي 
 القــــرار

 الموافقـــــــة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:خامسا 
  211/3/22/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  عــرض خطــاب أ.د/ نائــب رئــيس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــو  ســرعة موافاتنــا بالخطــة الخمســية اعتبــارا مــن العــام ــ
 بعد دراستها حتى يتسني اتخاذ الالزم . 1011/1015حتى العام الجامعي  1029/1010الجامعي 
 القــــرار

 ـــــــةالموافقـــــــــــــــــ
 111/3/22/1029الموضوع رقم 

 طارق فؤاد عبـد الحميـد كشـكأ.د/  انتدابعلى  موافقة مجلس القسمـــ بشأن  عرض خطاب رئيس قسم جراحة التجميل والحروق
 األستاذ بالقسم إلى جامعة سيناء بكلية طب األسنان لمدة ستة أشهر بواقع يوم السبت من كل أسبوع .

 القــــرار

 .. ويرفع للجامعة .الموافقة .
 311/3/22/1029الموضوع رقم 

معيـد طـب طـوارق بقسـم الجراحـة  مهنـد حمـدي أبـو عميـرهالطبيـب/  النظـر فـي إنهـاء خدمـةــــ بشـأن  ذكرة شئون هيئة التـدريسم
  التاريخ التالي النتهاء أجازة مرافقة الزوجة من عدما .  2/9/1029العامة اعتبارا من

 القــــرار

 . ويرفع للجامعة .الموافقة ..
 141/3/22/1029الموضوع رقم 

لمـدة عـام  التخـديربقسـم  األسـتاذ المسـاعد معتـز مـراد الطويـلد/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 20/1029/.2بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  عاشر

 : ـرارـالقــ

 رفع للجامعةالموافقة .. وي
 115/3/22/1029الموضوع رقم 

 عاشـرلمـدة عـام التخـدير بقسـم  المـدرسعبيـر مصـطفي كامـل د/ إعـارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 21/8/1029بكندا اعتبارا من بدون مرتب للعمل 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 116/3/22/1029الموضوع رقم 

األمـراض الجلديـة والتناسـلية بقسـم  المـدرسنهـي محمـد داود د/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 22/2/1010بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  رابعلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 112/3/22/1029الموضوع رقم 

لمـدة عـام الكيميـاء الحيويـة بقسـم  المـدرسرانيـا جمـال صـابر د/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 2/8/1029مع تدير صفة اإلعارة من إعارة بالمملكة العربية السعودية إلى إعارة بدولة انجلترا اعتبارا من بدون مرتب  خامس

 : ـرارـالقــ

 يرفع للجامعةالموافقة .. و 
 121/3/22/1029الموضوع رقم 

المدرس بقسم جراحة المسالك البوليـة الموافقة على تعيين د/ محمد عبد الجابر السيد محمد ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

 : ـرارـالقــ
 ة المساعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة واألساتذ

 191/3/22/1029الموضوع رقم 

المـدرس بقسـم جراحـة المسـالك البوليـة الموافقـة علـى تعيـين د/ فـؤاد محمـد الشـحات زنـاتي ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

 : ـرارـالقــ
 تذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األسا

 301/3/22/1029الموضوع رقم 

المـدرس بقسـم طـب وجراحـة العـين بالكليـة الموافقـة علـى تعيـين د/ أسـامة عبـد هللا المرسـي ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي 

 231/3/22/1029الموضوع رقم 

المدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسـلية الموافقة على تعيين د/ إيمان نبيل أحمد الشافعي ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 

 : ـرارـالقــ
 لموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعةا

 311/3/22/1029الموضوع رقم 

عـالج  بقسـم المـدرس المسـاعدريهـام أحمـد عبـد العزيـز حسـن / ةالطبيبـالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .والكلية قسم بذات ال لشدل وظيفة مدرساألورام والطب النووي 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 331/3/22/1029الموضوع رقم 

عــالج األورام  بقســم المــدرس المســاعدأحمــد صــهيب فتحــي / الطبيــبالموافقــة علــى تعيــين ـ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 لحصولا على درجة الدكتوراه .والكلية نظرا قسم بذات ال لشدل وظيفة مدرسوالطب النووي 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 341/3/22/1029الموضوع رقم 

لشـدل الباثولوجيا بالكلية  بقسم المعيدمحمود شاكر عبد الواحد / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصولا قسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس
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 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 351/3/22/1029الموضوع رقم 

لشـدل الباثولوجيـا بالكليـة  بقسـم المعيدةآالء محمد ناصر بحبح / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية . والكلية نظراقسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 136/3/22/1029الموضوع رقم 

طـب األطفـال بالكليـة  بقسـم المعيـدعبـد المـنعم محمـد عيـاد / الطبيـبالموافقـة علـى تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شـئون هيئـة التـدريس
 ية نظرا لحصولا على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلقسم مساعد بذات ال لشدل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 132/3/22/1029الموضوع رقم 

طـب األطفـال بالكليـة  بقسـم المعيـدةأمنيـة عبـد الحميـد محمـد / ةالطبيبـالموافقة علـى تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشدل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
  321/3/22/1029الموضوع رقم 

إحاطة المجلس علما بتقرير اللجنة العلمية الدائمة لوظيفة أستاذ مسـاعد الخـاد د/أحمـد ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بأنا ال يرقي لوظيفة أستاذ مساعد .  التشريحس بقسم لمدر سعيد سالمان ا

 القــــرار

 حيط المجلس علماأ
 391/3/22/1029الموضوع رقم 

 في منح كل من : النظرـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
ستشفي المدينة للعام األول بدون مرتب للعمل بم المدرس بقسم التخدير بالكلية إعارة داخليةــــ د/ حاتم بهجت أبو الوفا 9

  للمرأة باإلسكندرية اعتبارا من تاريخ قياما بها .
األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية إعارة  لمدة عام بدون مرتب ــــ د/ بالل عبد المحسن منتصر 0

  للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قياما بها .
 القــــرار

 .. ويرفع للجامعة .الموافقة .
 401/3/22/1029الموضوع رقم 

د/ خالد محمد أحمد جاب  02/1/0291حتى  2/2/0291في احتساب الفترة من  النظرـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
نهاء متعلقات األسرة واألطفهللا   ال.المدرس بقسم التخدير بالكلية أجازة خاصة بدون مرتب وذلك لتعذر حجز تذاكر السفر وا 

 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 241/3/22/1029الموضوع رقم 

أ.د/ أماني رجب محمود  90/92/0291حتى  9/5/0291في احتساب الفترة من  النظرـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 إلنهاءنفيذ الحكم الصادر في البحرين األستاذ بقسم القلب واألوعية الدموية بالكلية أجازة خاصة بدون مرتب وذلك لمتابعة تسراج 

 مستحقاتها .
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 411/3/22/1029الموضوع رقم 
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أ.د/ محمد أحمد ماهر  09/92/0291حتى  02/2/0291في احتساب الفترة من  النظرـ بشأن  ذكرة شئون هيئة التدريسم
بالكلية أجازة خاصة بدون مرتب وذلك لعدم تمكنا من العودة وترك الزوجة بمفردها في األستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد أحمد 

 ومرفق ما يفيد ذلك . 11/20/1029الخارج نظرا ألن عقدها ينتهي بتاريخ 
 القــــرار

 الموافقة ... ويرفع للجامعة .
 143/3/22/1029الموضوع رقم 

يين كل من لشغل وظائف معيدين باألقسام اإلكلينيكية بالكلية بناءا على الموافقة على تعـ بشأن  ذكرة شئون هيئة التدريسم
 على النحو التالي : 2/92/0291إعالن الجامعة الصادر بتاريخ 

 معيد بقسم جراحة المسالك البولية  ـــ ط/ عاصم مرزوق عبد الرحيم محمد 9
 البوليةمعيد بقسم جراحة المسالك   ـــ ط/ محمد ياسين محمد محمد الرفاعي 0
 العينجراحة طب و بقسم  ةمعيد    ـــ ط/ أية السيد عبد الخالق العبساوي0
 التوليد وأمراض النساءمعيد بقسم      ـــ ط/ يارا عبد الفتاح خورشد4
 التوليد وأمراض النساءمعيد بقسم      ـــ ط/ أحمد على االمبابي5
 النساءالتوليد وأمراض بقسم  ةمعيد     ـــ ط/ سارة مجدي فضل6
 جراحة المخ واألعصابمعيد بقسم     ـــ ط/ هشام محمود الدسوقي مدين2
 والعناية المركزة التخديربقسم طب الحاالت الحرجة معيد      ـــ ط/ أحمد سامي حامد ضيا2
 والعناية المركزة التخديربقسم طب الحاالت الحرجة معيد      ـــ ط/ جهاد محمود فوزي1

 والعناية المركزة التخديربقسم طب الحاالت الحرجة  ةمعيد    سعيد شريف ـــ ط/ ريهام ناصر92
 التخدير والعناية المركزةبقسم  ةمعيد    ـــ ط/ ريم عبد المجيد المحروقي99
 التخدير والعناية المركزةبقسم  ةمعيد     ـــ ط/ رغدة جمال البسيوني90
 التخدير والعناية المركزةمعيد بقسم     ـــ ط/ أحمد السيد محمود أبو سيار90
 الجراحة العامةمعيد بقسم     ـــ ط/ كريم محمد محمد الغنام94
 الجراحة العامةمعيد بقسم     ـــ ط/ محمد على عبد الحميد مخلوف95
 الجراحة العامةمعيد بقسم     ـــ ط/ أحمد عبد الرحمن جالل الديب96
 الجراحة العامةقسم معيد ب    ـــ ط/ أحمد محمود أبو اليزيد خطاب92
 الجراحة العامةبقسم  ة طب طوارقمعيد     ـــ ط/ آالء جودة على عبده92
 الجراحة العامةبقسم  ة طب طوارقمعيد    ـــ ط/ نادية مختار محمد حلمي91
 الجراحة العامةبقسم  ة طب طوارقمعيد   ـــ ط/ محمود طارق عبد السميع جاد هللا02
 الباطنة العامةبقسم  معيد    الفتاح الريفيـــ ط/ محمود أحمد عبد 09
 الباطنة العامةبقسم  معيد    عبد المنعم عبد المنصفد محمـــ ط/ 00
 الباطنة العامةبقسم  ةمعيد   شيماء محمد أحمد سليمان ضيفـــ ط/ 00
 الباطنة العامةبقسم  ةمعيد    منال جابر أحمد حسن سليمانـــ ط/ 04
 الباطنة العامةبقسم  معيد    هيم محمد السيدـــ ط/ محمد على إبرا05
 جراحة القلب والصدربقسم  معيد     ـــ ط/ أحمد عبد البديع عمارة06
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم ة معيد    ـــ ط/ سمر مختار محمد دياب02
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم ة معيد    ـــ ط/ إسراء جمعه رزق عوض02
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم ة معيد    حمد رفعت أحمد السيدـــ ط/ خديجة أ01
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلبقسم ة معيد    ـــ ط/ فاطمة الزهراء محمد خطاب02
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 جراحة العظامبقسم  معيد   ـــ ط/ إيهاب لطفي عبد الستار عبد ربه09
 مجراحة العظابقسم  معيد    ـــ ط/ محمد صالح أحمد عبيد00
 الطب الشرعي والسمومبقسم ة معيد   ـــ ط/ رضوى عبد الغني محمود أبو شريف00
 الطب الشرعي والسمومبقسم ة معيد     ـــ ط/ ليلي جمال محمد أحمد04
 طب األسرةبقسم ة معيد     ـــ ط/ شيماء محمد عمار05
 سليةاألمراض الجلدية والتنابقسم ة معيد     ـــ ط/ إيمان السيد أحمد غنيم06
 جراحة التجميل والحروقبقسم  معيد    محمد صالح محمد أبو الهديـــ ط/ 02
 األنف واألذن والحنجرةبقسم  معيد     أحمد حلمي السيد زيانـــ ط/ 02
 األنف واألذن والحنجرةبقسم ة معيد    نانسي فتحي عبد المنعم عمرانـــ ط/ 01
 األنف واألذن والحنجرةبقسم ة معيد   أسماء محمد عبد الرازق طعيمهـــ ط/ 42
 طب األطفالبقسم  معيد     ـــ ط/ أحمد عادل زكريا عافية49
 طب األطفالبقسم ة معيد    ـــ ط/ علياء ربيع محمد بيومي40
 طب األطفالبقسم ة معيد    ـــ ط/ غادة عصام جميل شاهين40
 األشعة التشخيصيةبقسم ة معيد    ـــ ط/ أية خيرت على مصطفي44
 األشعة التشخيصيةبقسم ة معيد   ـــ ط/ بسمة محمد عبد الحميد مصطفي45
 األمراض المتوطنةبقسم ة معيد     ـــ ط/ مي كمال عبد الخالق46
 عالج األورام والطب النوويبقسم ة معيد   ـــ ط/ نهي خالد أبو الفتح محمد محروس42
 الج األورام والطب النوويعبقسم ة معيد   ـــ ط/ داليا كامل إسماعيل السيد حرحش42
 عالج األورام والطب النوويبقسم ة معيد   ـــ ط/ إيمان جمال إسماعيل أمين عمر41
 عالج األورام والطب النوويبقسم  معيد    ـــ ط/ محمد أحمد فتحي شلبي52
 القلب واألوعية الدمويةبقسم  معيد   ـــ ط/ أحمد محمد فوزي عبد الحميد اللين59
 األمراض الصدرية والتدرنبقسم  معيد    مد محمد عبد الصمد الشاميـــ ط/ أح50
 األمراض العصبية والنفسيةبقسم ة معيد     ـــ ط/ إسراء محيي الدين50
 عالج األورام والطب النووي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بقسم ة معيد    ـــ ط/ نهلة عاطف عبد العزيز شعبان54

 القــــرار

 للجامعة .الموافقة ... ويرفع 
 144/3/22/1029الموضوع رقم 

سمر رجب أحمد النجـار / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  عرض خطاب د/ قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية
 فية .والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنو قسم مساعد بذات ال لشدل وظيفة مدرسوالكلية  قسمالب المعيدة

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 145/3/22/1029الموضوع رقم 

لمـدة  األشـعة التشخيصـيةبقسـم  المـدرس سامح مصطفي عـزبد/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
في دكتــور ســليمان فقيــا بجــدة مكــان العمــل مــن مستشــفيات وزارة الــدفاع بالطــائف إلــى مستشــمــع تديــر بــدون مرتــب  خــامسعــام 

 . 5/22/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا
  614/3/22/1029الموضوع رقم 
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ورشة عمل إقليمية حول دور الجامعات تقرير عن  ـ بشأنمدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة أ/  عرض خطاب
 العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

 القــــرار

 ةــــــــــــــقـالمواف
  241/3/22/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على سفر كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
إلى  لوس أنجلوس بأمريكا  لحضور  بقسم الباثولوجيا بالكلية المعيدة ـــ ط/ لمياء صبري عبد الصمد أبو النصر9

على نفقة  0202مارس  5فبراير حتى  01في الفترة  من  921مؤتمر الجمعية العالمية األمريكية الكندية للباثولوجيا  رقم 
 اإلدارة العامة للبعثات حي  يوجد لها بح  مقبول بالمؤتمر  .

إلى  سان فرانسيسكو بكاليفورنيا  بالكليةاإلكلينيكية بقسم الباثولوجيا  األستاذ المتفرغنتصر ـــ أ.د/ ليلي محمود م0
فبراير   6حتى  9بأمريكا لحضور المؤتمر الدولي للضوئيات الحيوية والبصريات الطبية الحيوية والتصوير في الفترة  من 

 مر .على نفقتها الخاصة حي  يوجد لسيادتها دعوة لحضور المؤت 0202
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  421/3/22/1029الموضوع رقم 

 المدرس المساعد/ يسرا على رحيم الغلبان الطبيبةالموافقة على ترشيح  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
ي بالواليات المتحدة األمريكية في مهمة تدريبية للسفر إلى  لويفيل بوالية كنتاك بالكلية الصحة العامة وطب المجتمعبقسم 

للتدريب على أساليب الدراسات البحثية لوبائيات األمراض المعدية وطرق البح  والنشر العلمي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
 على نفقتها الخاصة  وبمرتب يصرف من الداخل . 0202شهر يناير حتى يوليو 

 القــــرار

 جامعةالموافقة .. ويرفع لل
  491/3/22/1029الموضوع رقم 

 إحاطة المجلس علما بالتقارير المقدمة من كل من: ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
سفر سيادته إلى وذلك عن  بالكلية عالج األورام والطب النوويبقسم  األستاذ/ ناصر محمد عبد الباري أ.دــ 9

على نفقة  1029أغسطس  11حتى  28في الفترة من  0291ـــ  60ور مؤتمر اإلحصاء العالمي ال كوااللمبور بماليزيا لحض
 . 20/9/1029الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 

سفر سيادته إلى دولة أسبانيا وذلك عن  بالكلية التخدير والعناية المركزةبقسم  المدرس/ مصطفي سعيد فهيم دــ 0
على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار  1029سبتمبر  25حتى  22في الفترة من جمعية األوروبية للتخدير لحضور مؤتمر ال

 . 11/20/1029بالقسم بتاريخ 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  150/3/22/1029الموضوع رقم 

بول اإلعتذار المقدم من د/ محمد كمال محمود عمر الموافقة على ق ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
في   SIUالمدرس بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية عن عدم حضور مؤتمر الجمعية العالمية لجراحة المسالك البولية 

 على نفقة الجامعة وذلك لظروف خاصة . 1029أكتوبر  10حتى  25الفترة من 

 القــــرار

 ةالموافقة .. ويرفع للجامع
  251/3/22/1029الموضوع رقم 

/ محمود ماهر عبد النبي الرهاوي الطبيبالموافقة على مد بقاء  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
من الخطة  .1021/102العام الرابع  وعضو بعثة اإلشراف المشترك من بعثاتالمدرس المساعد بقسم الجراحة العامة بالكلية 
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على نفقة  22/21/1010حتى  21/21/1029بإنجلترا بالخارج لمدة عام ثاني اعتبارا من  1021/1025ية السابعة الخمس
 اإلدارة العامة للبعثات .

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  511/3/22/1029الموضوع رقم 

ة في التعديالت الواردة على البرنام  التنفيذي للتعاون إبداء رأي الكلي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
  0292/0202في مجال التعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة األردينة الهاشمية لألعوام 

 .للتبادل الطالبي 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  531/3/22/1029الموضوع رقم 

 1في الفترة من إحاطة المجلس علما بتوصيات المؤتمر السنوي للقسم ـــ بشأن  يس قسم طب األطفالرئأ.د/ عرض خطاب 
 أكتوبر . .بفندق الموفينبيك بمدينة  1029أكتوبر  1حتى 

 القــــرار

 حيط المجلس علماأ
 

 :القيم والمبادئموضوعات : امناث
  541/3/22/1029الموضوع رقم 

 األوراق المقدمة من كل من : ـ بشأناسات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدر 
المدرس بقسم التشريح وعلم األجنة بالكلية للحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ ـــ د/ أحمد سعيد سالم سالمان 9 

األستفسار عن البيانات مساعد ... لمتابعة اإلجراءات تم مخاطبة أ.د/ بيتر وجمور األستاذ المشارك بجامعة نوتنجهام إنجلترا ب
المطلوبة من قبل اللجنة وهي أسم المشروع والمدة ورقم تسجيلا دور الباحث في هذا المشروع أسماء األبحاث التي تم نشرها 

 من اإليميل الرسمي لكلية الطب جامعة المنوفية وفي انتظار الرد . 19/20/1029المستخلصة من المشروع بتاريخ 
المدرس بقسم التشريح وعلم األجنة بالكلية للحصول على اللقب العلمي لدرجة ر الدين إبراهيم ـــ د/ نرمين محمد نو 0

أستاذ مساعد ... لمتابعة اإلجراءات يتم إحضار اآلتي : تقرير معتمد من: د/ منال المليجي ود/غادة الصيفي ـــــــ إحضار الصور 
راجعة الشرائح والتأكد من مطابقة الصور لألصل بمعرفة القسمين ـــ تقرير من الباحثين اآلخرين من أصل الصور ــــــ م

 الهستولوجي والباثولوجي .
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 551/3/22/1029لموضوع رقم ا

 اقتراحات لجنة القيم والمباد  لرفع كفاه األداء : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 2/2/1010جي من السادة هيئة التدريس باألقسام العلمية اإلسراع بتسجيل األبحاث القديمة قبل بداية العام الجديد ــ ير 2 

 لحصول على موافقة لجنة القيم وأخالقيات البحث العلمي قبل البدء في إجراء البحث من بداية العام الجديد .ل
األقسام إرفاق الخطة البحثية الخاصة بالقسم وذلك  ةعلى سكرتاري يرجي من السادة ر ساء األقسام العلمية التنبياــ 1 

نظرا لعدم موافاتنا بالخطط الجديدة وكذلك تكدس طالب الدراسات العليا على الشباك الخاص باإلدراة وذلك بسبب وجود نسخة 
 واحدة باإلدارة مما يعوق عملية التسليم والتسلم .

حث العلمي بالقرار الفني في الموضوع المحال إليها ويختص مجلس الكلية ـــ تختص لجنة القيم وأخالقيات الب1 
 بالتوصيات مع وجود النص القانوني .

على  presentationــ على جميع السادة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في عمل دراسة بحثية )مشروع بحثي( عمل 5
 (power point)سة وما هي النتائج العائدة على المجتمع شاشة العرض الخاصة بمجلس الكلية يشرح فية كيفية عمل الدرا
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ة وكذلك إحضار خطاب يفيد اآلتي :عنوان المشروع ــــ اسم الباحث الرئيسي ـــ أسماء فريق العمل ــــ القيمة المالية للمشروع ــــ المد
 الزمنية ـــ جهة التمويل .

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 561/3/22/1029الموضوع رقم 
مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــو  مـذكرة 

( 4( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت اللجنة بتعديل )50تمت الموافقة على )بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادق والقيم 
 ماجستير ودكتوراه .بروتوكول 

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 521/3/22/1029الموضوع رقم 

 الموافقة على تسجيل أبحا  لكل من : ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  مذكرة 
 عدد األبحا  الدرجة القسم االســـــم   م
 8 مدرس التشريح واألجنة /منار على فريدد 2
 9 مدرس الميكروبيولوجيا شيماء عبد الستار العسكري/ د 1
 5 مدرس الكيمياء الحيوية شيرين صبحي السيدد/  1
 2 مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل د/ داليا صالح سيف 5
 1 مدرس جراحة المخ واألعصاب د/ محمد أحمد على الطبل 1
 20 مدرس طب األسرة د/ صفا حمدي القلش .
 22 أستاذ مساعد طب األسرة نجوي نشأت حجازي د/ 5
 5 مدرس الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل د/ دينا سالم أبو الفتوح 8

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 

 :  تاسعا: موضوعات البحوث العلمية 
  521/3/22/1029الموضوع رقم 

المــدرس بقســم الموافقــة علــي ترشــيح د/ عمــرو عبــد المرضــي قنــديل  ـــ بشــأنو  أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــمــذكرة 
 لمكافأة النشر العلمي .جراحة العظام 

 القــــرار

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
  591/3/22/1029الموضوع رقم 

علـى بنـود  01/1/0291 موافقـة مجلـس قسـم جراحـة العظـام بتـاريخ ــ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـو  مذكرة 
وذلــك فــي مجــال مقترحــة لبروتوكــول التعــاون بــين قســم جراحــة العظــام جامعــة المنوفيــة وقســم جراحــة العظــام جامعــة القــاهرة  

 التدريب والتعليم والبحث العلمي وكذلك ترشيح د/بهاء زكريا محمد حسن األستاذ المساعد بالقسم كمنسق لإلتفاقية .
 القــــرار

 ويرفع للجامعة الموافقة... 
  601/3/22/1029الموضوع رقم 

األستاذ بالقسم لجائزة الدولة عرض خطاب أ.د/ رئيس قسم طب األسرة ـــ بشأن الموافقة على ترشيح أ.د/ تغريد محمد فرحات 
لنيل ـــ التقديرية ـــ بناءا على ما ورد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باإلعالن عن جوائز الدولة )ا 1029التقديرية لعام 

 . 1029التفوق ـــ جوائز الدولة التشجعية( لعام 
 القــــرار
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 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 

 عاشرا : موضوعات الدراسات العليا :
  261/3/22/1029الموضوع رقم 

ير إجراءات التسجيل التأكيد لدي الجامعات لتيس ـ بشأن مدير عام الدراسات العليا والبحو  بالجامعة أ/  عرض خطاب
للدراسات العليا ألطباء وزارة الصحة خالل الفترة القادمة لتنمية قدراتهم وخبراتهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وزيادة 

 أعداد أطباء وزارة الصحة المتقدمين للدراسات العليا .
 القــــرار

 الموافقــــــــــــــــــــــــــة
  161/3/22/1029الموضوع رقم 

األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـب  انتـداب د/ أمـل أحمـد سـالمةالموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
األســرة للتــدريس بكليــة طــب جامعــة بنهــا ضــمن برنــامج دبلــوم وماجســتير طــب األســرة وذلــك يــوم واحــد فــي األســبوع للعــام الجــامعي 

 العمل الرسمية . في غير أوقات 1029/1010
 القــــرار

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
  316/3/22/1029الموضوع رقم 

لدرجـة  0291علـى إلحـاق كـل مـن بـدورة القيـد دور أكتـوبر الموافقـة  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـو  
 دكتوراه على النحو التالي :ماجستير و 

 : الماجستير : أوال
 ـــ ط/ فاطمة أحمد عبد السميع الكشك  ب األطفال :ـــ ط9
 ـــ ط/ أسالم محمد أبو بكر منصور : جراحة المسالك البوليةـــ 0

 : الدكتوراه :ثانيا
 ط/أسماء على أحمد الدسوقيـــ  :الهستولوجيا ـ 9
 ــ طب الحاالت الحرجة :0

 أحمد ظريف عبد الباسط إبراهيم ـــ ط/ حمد بدرمحمد محمود حلمي م ـــ ط/ عبد السالم صالح عبد السالم ـــ ط/
 ـــ طب وجراحة العين :0 

 ــ ط/ لمياء سليما سعد سليمان  ـــ ط/ أحمد سعد إبراهيم العيسوي  ـــ ط/ داليا شوقي فهمي الدسوقي
 ـــ ط/ سارة نشأت عبد المجيد  ـــ ط/ رفيدة مصطفي منصور  ـــ ط/ عبير سعيد عبد الحميد

 ـــ ط/ أسماء عبد الجواد على عبد الجواد . ة صالح الدين عبد الفتاحـــ ط/ أمني
 القــــرار

 الموافقة... ويرفع للجامعة 

  461/3/22/1029الموضوع رقم 

تخصصـات دبلوم وماجسـتير ( 55لعدد )الموافقة على مد فترة الدراسة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 مختلفة .

 قــــرارال

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    بسنت محمد أحمد شرشرـ ط/ 2
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    دينا ف اد سيف النصرـ ط/ 1
 إلكلينيكية ماجستير الباثولوجيا ا  ضحا سعيد سيد أحمد متولىـ ط/ 1
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    وفاء يحيي أحمد قنديلـ ط/ 5
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    ايمان صالح عبد المجيد ـ ط/ 1
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 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    مريم عالء الدين الشافعيـ ط/ .
 مة ماجستير الباطنة العا  محمد السيد أحمد أبو الفضلـ ط/ 5
 ماجستير الباطنة العامة    أحمد حسن محمد حسنـ ط/ 8
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    أحمد علي حسن شرفـ ط/ 9

 دبلوم طب األسرة   داليا أحمد سيد أحمد جادوـ ط/ 20
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   ياسمين حسني إبراهيم الليثيـ ط/ 22
 ماجستير الباطنة العامة   الدالي هند صالح عبد ربةـ ط/ 21
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن    نورا محمد محمد مباركـ ط/ 21
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة) وحدة السمعيات (      اية جمال رجب حافظـ ط/ 25
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   إلهام طا عبد الفتاح عيد  ـ ط/ 21
 ماجستير طب األطفال   جدي عبد الهاديمحمد أحمد مـ ط/ .2
 ماجستير طب األسرة   سمر جمال مصطفى علىـ ط/ 25
 ماجستير طب األسرة    محمد هشام نبوي شعبانـ ط/ 28
 ماجستير طب وجراحة العين    ـ ط/ مريانا إبراهيم نجيب29
 ماجستير طب وجراحة العين   هشام محمد الرفاعييسرا ـ ط/ 10
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    لي الزفتاوي هند محمدـ ط/ 12
 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم   إيمان عبد الرحمن قرمانـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هبة كمال إبراهيم رسالنـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     سمر جمال هالـ ط/ 15
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هبة يحيي عبدالفتاح يحييـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    اية حسن محمد الجنديـ ط/ .1
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة جمال إبراهيم عبد المحسنـ ط/ 15
 ية والتناسلية ماجستير األمراض الجلد  إسراء محمد عزت الجنديـ ط/ 18
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    سارة فوزي أحمد ذكر هللاـ ط/ 19
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هند أحمد محمد شيحةـ ط/ 10
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    مروة السيد أمين موسىـ ط/ 12
 راض الجلدية والتناسلية ماجستير األم   نيرة محمد عبد العزيزـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أماني فوزي يوسف حمادـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هبة أحمد محمود جميلـ ط/ 15
 ماجستير جراحة األورام والطب النووي   زيزيت حمدي محمد الشهاويـ ط/ 11
 تير الجراحة العامة ماجس   أحمد محمد محمد عامرـ ط/ .1
 ماجستير الجراحة العامة   أسمى محمد عاطف أمينـ ط/ 15
 ماجستير األمراض العصبية والنفسية   أسراء سعيد محمد عيسىـ ط/ 18
 ماجستير طب وجراحة العين   جيهان أحمد علي السبروتـ ط/ 19
 ماجستير األمراض العصبية والنفسية  هشام عبد الرازق سليمان ـ ط/ 50
 ماجستير الجراحة العامة   إبراهيم محمد إبراهيم هاللـ ط/ 52
 ماجستير طب األطفال   مصطفى عبد الفتاح عبدهـ ط/ 51
 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم  أمنية جمال إبراهيم بيوميـ ط/ 51
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 لمماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األ   رحاب نبيل عبد الصمدـ ط/ 55
 ماجستير الجراحة العامة   محمد عبد السالم إبراهيم الدزاليـ ط/ 51
 ماجستير الجراحة العامة   أحمد ماهر محمد البسطويسيـ ط/ .5
 ماجستير الجراحة العامة   محمود محمد القطب البالسيـ ط/ 55
 ماجستير الجراحة العامة   محمد أحمد عبد اللطيف محمدـ ط/ 58
 ماجستير الجراحة العامة    هيم جابر قشورأحمد إبرا ـ ط/ 59
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد محسن عبد الفتاح أحمدـ ط/ 10
 ماجستير األشعة التشخيصية   صفاء إبراهيم بنداري العطفيـ ط/ 12
 ماجستير طب وجراحة العين    مي أحمد مختار يوسفـ ط/ 11
 ماجستير طب األسرة   قفاصسمر عبد الرحمن عثمان الـ ط/ 11
 ماجستير طب األسرة   إجالل السيد محمد عثمانـ ط/ 15
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   اسماء حازم محمود المليح  ـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   رانيا عيسوى عيسوي سليمـ ط/ .1
 اإلكلينيكية دبلوم الباثولوجيا   أسماء حسين عبد السميع ـ ط/ 15
 دبلوم الجراحة العامة   جالل أحمد عاطف عبد الجوادـ ط/ 18
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   محمد علي علي أبو عجورـ ط/ 0.
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة      مها عيد عبد العظيمـ ط/ 2.
 ماجستير الجراحة العامة   مصطفى محمد عبد الهاديـ ط/ 1.
 ماجستير القلب واالوعية الدموية   ادي عبد الناصر فتحي زهرانشـ ط/ 1.
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    مروة المرسي إبراهيم ـ ط/ 5.
 ماجستير القلب واالوعية الدموية    محمد فوزي بدير عرفةـ ط/ 1.
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    بسمة فتحي السواح ـ ط/ ..
 ماجستير جراحة العظام  محمد يوسف محمد الشخيبيـ ط/ 5.
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة) وحدة السمعيات (   طفي عبد الدفار  مصأالء ـ ط/ 8.
 ماجستير القلب واالوعية الدموية   أسالم صالح عبد الكريم الطحانـ ط/ 9.
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية     مريم وفيق صفوتـ ط/ 50
 ماجستير جراحة العظام  أبو المجد صبحي مصطفى ـ ط/52
 ماجستير جراحة المسالك البولية  أحمد حمدي مصطفى عليـ ط/ 51
 ماجستير طب األطفال    أحمد سعيد الشافعيـ ط/ 51
 ماجستير طب األطفال    لورا سامي أحمد الصيادـ ط/ 55

  651/3/22/1029الموضوع رقم 

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 29لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ـ بشـأنات العليا والبحو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراس
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار

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

 لظروف خاصة         2/20/1029عام من لمدة  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية         / داليا سعيد عبده محمودــ ط9
 لظروف خاصة         2/20/1029لمدة عام من  ماجستير األشعة التشخيصية    / مني محمد عثمان شرف الدينــ ط0
 بأثر رجعي          2/20/1028لمدة عام من  ماجستير طب وجراحة العين/ إيمان أحمد موسي حسام الدين    ــ ط0
 لظروف خاصة         2/20/1029لمدة عام من  ماجستير األشعة التشخيصية  ت عبد القادر/ أماني فرحاــ ط4



   90/99/0291الثالثاء الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثالثة" الجلسة"مجلس الكلية  محضر اجتماع

 

18 

 
 

 بأثر رجعي         2/20/1028لمدة عام من  ماجستير القلب واألوعية الدموية  / إسالم محمد عبد الغنيــ ط5
 بأثر رجعي .2/20/102 لمدة عام من  ماجستير التخدير والعناية المركزة  / إيمان عبد الرحمن قرمانــ ط6
 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من    ماجستير طب األسرة / هبه أحمد السيد صالح الدينــ ط2
 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  / أميرة عبد هللا مصطفيــ ط2
 بأثر رجعي   2/5/1025لمدة عام من   يةدبلوم الباثولوجيا اإلكلينيك / أسماء حسين عبد السميعــ ط1

 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية / سارة إبراهيم محمد أحمد ــ ط92
 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من    دبلوم الجراحة العامة / محمود عبد الحميد العبد ــ ط99
 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من    ه الجراحة العامةدكتورا  / محمود أحمد صالح محمدــ ط90
 بأثر رجعي .2/20/102لمدة عامين من    ماجستير طب األطفال / إيناس عبد الرحمن سعد داودــ ط90
 بأثر رجعي      2/5/1025لمدة عام من  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  / مروة سمير محمد كحلةــ ط94
 لظروف خاصة 2/20/1029لمدة عام من   دكتوراه أمراض الباطنة العامة ؤوف سيف اليزل/ عبد الر ــ ط95
 لظروف خاصة 2/20/1028ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي  لمدة عام من    / شيرين محمد أحمد إبراهيمــ ط96
 بأثر رجعي   2/20/1028لمدة عام من    ماجستير طب األطفال  / خلود أمين السيد أحمدــ ط92
 بأثر رجعي 2/20/1025لمدة عامين من   ماجستير جراحة المسالك البولية / أحمد حمدي مصطفي علىــ ط92
 لظروف خاصة 2/5/1029لمدة عامين من    دبلوم طب األسرة / عايدة حمدي عباس محمدــ ط91

  166/3/22/1029الموضوع رقم 

محمـد ميهـوب عبـد  مـن الطبيـب/قبـول االعتـذار المقـدم الموافقـة علـى  ـ بشأنو  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبح
عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه جراحة التجميل والحروق شفوي وعملي نظـرا لظـروف سـفره خـارج الـبالد حيـث أنـا الوهاب 

 يعمل بالقوات المسلحة .
  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة. ... الموافقة

  162/3/22/1029م الموضوع رق

ــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو   لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الماجســتير الباثولوجيــا الموافقــة علــى  ـ
 مدرس بقسم الباثولوجي بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية ./ زينب على محمد فايد  بإضافة د/ شيماء سعد الخولي للطبيبة

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة. .... لموافقةا

  216/3/22/1029الموضوع رقم 

/ للطبيبـةتعـديل موضـوع الرسـالة الـدكتوراه طـب األطفـال الموافقـة علـى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 . غير جوهريا تعديلنيفين محمد فوزي على عبد هللا 

كم شـــر حيـــوي دال علـــى إصـــابات المـــخ  s100خاليـــا العصـــبية فـــي الـــدم والبـــروتين : قيـــاس مســـتوي انيـــوالز الموضـــوع الرســـالة
 لتصنيف نتائج التسمم الدموي عند األطفال )بناء على طلب المشرف( .

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة.. .. الموافقة

  691/3/22/1029الموضوع رقم 

رسـالة ماجسـتير تشـكيل لجنـة الفحـد والمناقشـة إعـادة وافقـة علـى الم ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
 لتكون اللجنة  على النحو التالي : مروة سمير محمد كحلةللطبيبة/  األمراض الجلدية والتناسلية

 ةالمنوفيــــــامعة بكلية الطب جـ ةـــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسمورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم    عزة جابر فرجـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امعةبكلية الطب جـ ةـــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم   فاطمة محمد العيسويـ أ.د/ 
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  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة. .... الموافقة

  201/3/22/1029الموضوع رقم 

( رســالة 15لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــد والمناقشــة  ـــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو   مــذكرة
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل

 جراحة العظام ماجستير  مي أنور إبراهيم شكريأحمد فه ـ ط/9
  اللجنة :
 ــــــــةـــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    لصعيديعادل إبراهيم اد/   ـ 
 اإلسكندريــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    أيمن سليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند/   ـ 
 ماجستير جراحة العظام  محمد محمود صبري إبراهيم ـ ط/0

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ     أحمد إبراهيم زايدهد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج لعظامجراحة اأستاذ بقسم    أسامة عبد الوهاب سليمد/ أ. ـ

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية   هشام محمد سعد طايل ـ ط/0
  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلـــب واألوعية الدمويةقسم ئيس ور أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أحمد محمد عمارةـ أ.د/ 

 عين شمسامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    أحمد محمد أنسي إبراهيمأ.د/ ـ 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد سعيد عبد المنعم محمود ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القـــــــــــــــــــــــــــــلـــب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    سعيد شلبي منتصرـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أحمد أشرف رضاـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أسامة سند عرفاـ أ.د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد نجدي وديد حسن ـ ط/5
  جنة :الل

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلـــب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويـــــةبقسم مساعد أستاذ     وليد عبده إبراهيمد/   ـ 

 طنطــــــــــــــــــــــــاامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أيمن محمد السعيدـ أ.د/ 
 
 
 ألوعية الدمويةماجستير أمراض القلب وا   محمد محسن عبد الفتاح ـ ط/6

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القـــــــــــــــــــــــــــــلـــب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــالطب ج بكلية القلب واألوعية الدمويـــةبقسم مساعد أستاذ    غادة محمود سلطاند/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    حمزة محمد سعد قابيلـ أ.د/ 
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 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  شيإسالم محمد عبد الغني الحب ـ ط/2
  اللجنة :

 المنوفيــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلـــب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ    أحمد مختار القرشد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــةبقسم مساعد أستاذ     وليد عبده إبراهيمد/ ـ   

 الزقازيــــــــــــــقامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     تامر مصطفيـ أ.د/ 
 الدمويةماجستير أمراض القلب واألوعية    محمد محمود خطاب ـ ط/2

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلـــب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 القومي بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبمعهد القلب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أحمد يحي حجابـ أ.د/ 
 بمعهد القلب القومي بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    محمد يحي عبد الخالقـ أ.د/ 

 القلب واألوعية الدموية ماجستير أمراض   مروة عبد الغني البسيوني ـ ط/1
  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلـــب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــةبقسم مساعد أستاذ    ريحاب إبراهيم ياسيند/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     حمزة محمد قابيلـ أ.د/ 
 أمراض الباطنة العامة ماجستير  ميادة محمود بشير عبد الرحمن ـ ط/92

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ب أستاذ    محمد عبد الر وف قرني ـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم أستاذ بقس   حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــامعة ـــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامةأستاذ بقسم     وائل فراج أحمدـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد حسن محمد حسن ـ ط/99

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    محمود محمد عمارةد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ب أستاذ    بدداي إبراهيم محمد ـ أ.د/ 
 الزقازيـــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم   مبروك إبراهيم محمد إسماعيلـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 طب األطفالماجستير   منار حامد عبد الحميد الحبشي ـ ط/90

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــأستاذ بقسم     فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بمعهد الكبد القومي طب األطفــــــالبقسم مساعد أستاذ    آليف عبد الحكيم عالمد/   ـ 
 

 ماجستير طب األطفال  محمد عبد الناصر عبد الباسط ـ ط/90
  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    ديفادي محمد الجنـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    محمود أحمد الحاويد/   ـ 
 ــــــابنهـــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    رضا سند عرفة عفيفيـ أ.د/ 
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 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    والء جالل مطراوي ـ ط/94
  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة بكلية الطب جـ ةـــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي سمبقورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم    نعيم محمد داوودـ أ.د/ 
 األمراض الجلدية والتناسليةستير ماج  هبة يحيي عبد الفتاح يحيي ـ ط/95

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم   شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة بكلية الطب جـ ةـــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي بقسمورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امعةبكلية الطب جـ ةـــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم   أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 
 تناسليةاألمراض الجلدية والماجستير   هند محمد على الزفتاوي ـ ط/96

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم  مصطفي أحمد محمود همامـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسلي أستاذ بقسم   رانيا أحمد رأفت التطاويـ أ.د/ 
 وعالج اآللم المركزة التخدير والعنايةماجستير    أحمد السيد أبو سيار ـ ط/92

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج زةـــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المرك أستاذ بقسم   أشرف محمد مصطفيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــة الطب جبكلي زةــالتخدير والعناية المرك بقسممساعد أستاذ     صفاء محمد هاللد/   ـ 
 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومي زةــالتخدير والعناية المرك بقسمأستاذمساعد    إيمان سيد إبراهيم أحمدد/   ـ 

 وعالج اآللم التخدير والعناية المركزةماجستير   إيمان عبد الرحمن قرمان ـ ط/92
  اللجنة :

 المنوفيــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج زةــالتخدير والعناية المرك بقسممساعد أستاذ     ي محمد ضحىنجو د/  ـ
 المنوفيــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج زةــالتخدير والعناية المرك بقسممساعد أستاذ   عبد العظيم عبد الحميد البكريد/  ـ

 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومي زةــالتخدير والعناية المرك بقسمأستاذمساعد     عماد كامل رفعتـ د/ 
 وعالج اآللم التخدير والعناية المركزةماجستير    رحاب نبيل عبد الصمد ـ ط/91

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ةز ــالتخدير والعناية المرك بقسممساعد أستاذ   عبد العظيم عبد الحميد البكريد/  ـ

 جامعة المنوفية بمعهد الكبد القومي زةــالتخدير والعناية المرك بقسمأستاذمساعد     عماد كامل رفعتـ د/ 
 المنوفية جامعة بمعهد الكبد القومي زةــالتخدير والعناية المرك بقسمأستاذمساعد    إيمان سيد إبراهيم أحمدـ د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد عبد السالم إبراهيم الغزالي ـ ط/02

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   هشام شفيق أبو جريدةد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ججراحة التجميل والحروق قسم أستاذ مساعد ب   حمد الشيخياسر مد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ججراحة التجميل والحروق قسم أستاذ ب    داليا مفرح السقاد/ أ. ـ 
 اإلسكندريــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ججراحة التجميل والحروق قسم أستاذ مساعد ب   حسام يحيي الكفراويد/    ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد ماهر عبد الغني الصياد ط/ــ 09
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  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سم قأستاذ مساعد ب   محمد صبري عمارد/    ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب   محمد ليثي أحمد بدرد/ أ. ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب   حمدي عبد الهاديد/ أ. ـ 

 ماجستير الجراحة العامة  يف محمدمحمد أحمد عبد اللط ط/ــ 00
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب   أحمد محمد حسنيد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم ذ بأستا   سعيد إبراهيم المالحد/ أ. ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جــــــــــــــــــــــــــــــة الجراحــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   حسن عبد العاطيد/ أ. ـ 

 األمراض العصبية والطب النفسيماجستير   بسمة جمال عبد المقصود ط/ــ 00
  اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــراألزهــــمعة ــابكلية الطب ج األمراض العصبية والطب النفسيقسم أستاذ ب   طارق إبراهيم منيسيد/ أ. ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج األمراض العصبية والطب النفسيقسم أستاذ ب   وفيق محمود الشيخد/ أ. ـ 
 المنوفيةمعة ــابكليةالطب ج والطب النفسياألمراض العصبيةقسم أستاذمساعد ب   إبراهيم السيد األحمرد/    ـ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   حيد اليمانيداليا و  ط/ــ 04
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   محمد عبد العزيز معاليد/ أ. ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج األشعة التشخيصيـــــــــــــــــةقسم ب أستاذ مساعد   أشرف أنسر زيتوند/    ـ 
 قالزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــمعة ــابكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب    أحمد صبريد/ أ. ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  إيمان أحمد موسي حسام الدين ط/ــ 05
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةــابكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم أستاذ مساعد ب   سامح محمد الجوهريد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةــابكلية الطب ج طب وجراحة العينسم قأستاذ مساعد ب   فريد محمد وجدي فريدد/    ـ 
 ـــــــــــــــــــــــابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معةــابكلية الطب ج طب وجراحة العينقسم أستاذ ب  طارق توفيق محمد سليماند/ أ. ـ 

 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  صفوة فكري على الشوربجي ط/ــ 06
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةــابكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   ليلي محمود منتصرد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــة معةــابكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ورئيس     روحية حسن العدلد/ أ. ـ
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر معةــابكلية الطب ج إلكلينيكيــــــــــــــــــــــةالباثولوجيا اقسم أستاذ ب   كريمة عبد الحليم محفوظد/ أ. ـ

 دكتوراه الطفيليات   سوسن سعيد إبراهيم شندي ط/ــ 02
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةــابكلية الطب ج اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيليقسم أستاذ ب   نشأت السيد عبد المنعمد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــ معةــاج بمعهد الكبد القومي اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيليقسم أستاذ ب   عبد الجواد السيد سعدد/ أ. ـ
 األزهر بنات معةــابكلية الطب ج اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيليقسم أستاذ ورئيس     هالة حسن سالمد/ أ. ـ
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معةــابكلية الطب ج اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفيليقسم أستاذ مساعد ب   أميرة فتحي عبد العاطيد/    ـ

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال  محمد جمعة فاضل عبد الغنى ـ ط/02

  اللجنة :
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 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم  ورئيسأستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    فادى محمد الجنديـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أبو العز عبد الباسطأحمد ـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   حمد إمام شلتوتأ ـ ط/01

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم     غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد ستاذ أ   نجوان يسري صالحد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    محمود أحمد الحاويد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أكرم الشافعي صادقد/   ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال أحمد مصطفي عبد المعطي برين ـ ط/02

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ   مد أبو الفتوحوفاء مصطفي محد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    نجوان يسري صالحد/   ـ 

 طنطـــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم   عزة كمال عبد الدني الشهاويـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و ألولا)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال   بسمة مفيد السيد شلبي ـ ط/09
  اللجنة :

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ   ء مصطفي محمد أبو الفتوحوفاد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    نجوان يسري صالحد/   ـ 

 طنطـــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم   عزة كمال عبد الدني الشهاويـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األولأن يكون  )علي

 ماجستير طب األطفال  أحمد محمد عبد السالم العزاوي ـ ط/00
  اللجنة :
 ـةالمنوفيـــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    نجوان يسري صالحد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أحمد عبد الباسط أبو العزـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 
 

 ماجستير طب األطفال   خلود أمين السيد أحمد ـ ط/00
  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــأستاذ بقسم    فادى محمد الجنديـ أ.د/ 
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 طنطـــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــلطب جبكلية ا طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم   عزة كمال عبد الدني الشهاويـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال  عمرو محمد فتحي الفرماوي ـ ط/04
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جبكلي طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 األزهـــــــــــرامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    على عبد اللطيف عافيةد/ ـ أ.
 ماجستير طب األطفال  إيناس عبد الرحمن سعد داود ـ ط/05

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    فادى محمد الجندي ـ أ.د/
 بنهــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــقسم ورئيس أستاذ     رضا سند عرفةـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــرامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأستاذ بقسم    على عبد اللطيف عافية ـ أ.د/

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   خلود حمدي األعصر ـ ط/06

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــةأستاذ بقسم    محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــةاألمراض الجلدية والتناسليــــــــأستاذ بقسم    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــةأستاذ بقسم    عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج اض الجلدية والتناسليــــــــــــةاألمر أستاذ بقسم    عصام محمد السيد عقلـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  مها محمد على الدهشان ـ ط/02

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــةاذ بقسم أست    أحمد بكر محمودـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    سحر على محمد علىـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الميكروبيولوجيا الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أمل فتح هللا مقلدـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــةالميكروبيولوجيا الطبيــــــــــــأستاذ بقسم     أحمد عمر شفيقـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير األشعة التشخيصية   أحمد جابر الصواف ـ ط/02

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيـأستاذ بقسم    محمد عبد العزيز معاليـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    محمد شوقي عبد هللاد/   ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    هشام السيد حسن الشيخـ أ.د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية  هبه الدسوقي فتح هللا مصطفي ـ ط/01

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــةقسم ورئيس أستاذ    عبد المنعم دسوقيبسمة ـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     حازم حسن عيدـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــةقسم ورئيس أستاذ    مدحت محمد رفعتـ أ.د/ 
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 ماجستير األشعة التشخيصية  محمود فرحات السيد حماد ـ ط/42
  اللجنة :

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    محمد عبد العزيز معاليأ.د/ ـ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم    محمد صالح الدين الزواويـ أ.د/ 
 الزقازيـــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     محمد طعيمةـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  محمد الشخيبي محمد يوسف ـ ط/49

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ بقسم    محمود محمد هدهودـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــامبقسم مساعد أستاذ    أحمد ف اد شمس الديند/   ـ 
 المنصورةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامقسم ورئيس أستاذ    هاني محمد الموافيـ أ.د/ 
 ماجستير جراحة العظام  أبو المجد صبحي مصطفي ـ ط/40

  اللجنة :
 منوفيــــــةالامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامأستاذ بقسم     السيد مرسي زكيـ أ.د/

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــامبقسم مساعد أستاذ     عمر عيد درويشد/   ـ 
 اإلسكندريةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     بهاء مطاوعـ أ.د/ 
 ماجستير السمعيات   آية جمال رجب حافظ ـ ط/40

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــةامعة السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جأستاذ    حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/ 

 ةالمنوفيامعة أستاذمساعد السمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرة بكليةالطب ج   عبد المجيد حسن قابلد/   ـ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسمعيأستاذ     إبتسام حامد ندرـ أ.د/ 
 الصحة العامة وطب المجتمعدكتوراه   شيماء يحيي عبد الرؤوف ـ ط/44

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةامعة بكلية الطب ج الصحة العامة وطب المجتمعورئيس قسم أستاذ    أميمة أبو الفتح محروسـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــوثورئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومي للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ     راهيمياسر حسن إبـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جبقسم جراحة المسالك البوليـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ    أحمد جمال الدين أحمدـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــاامعة بكلية الطب ج الصحة العامة وطب المجتمعورئيس قسم أستاذ    رانيا حمدي محمد عفيفيـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 الصحة العامة وطب المجتمعاه دكتور    يسرا على الغلبان ـ ط/45

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةامعة بكلية الطب ج عـــــــــــــــــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتمبقسم أستاذ    ربيع الدسوقي البهنسيـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةامعة بكلية الطب ج عـــــــــــــــــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتمبقسم أستاذ    صفاء عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةامعة بكلية الطب ج عـــــــــــــــــــــــــــــالصحة العامة وطب المجتمبقسم أستاذ    هويدا محمد أنور الشاذلىـ أ.د/ 
 عين شمــــــــــــــــــــــــسامعة ية الطب جبكل الصحة العامة وطب المجتمعبقسم أستاذ   عبد العزيز محمد كمال عبد العزيزـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 القلب واألوعية الدمويةدكتوراه أمراض    أحمد حسن جمال الدين ـ ط/46

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةبقسم أستاذ     أحمد أشرف رضاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة بكلية الطب جامع القلب واألوعية الدمويةمساعد بقسم أستاذ    أحمد مختار القرشد/   ـ 
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 قومي بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبمعهد القلب ال القلب واألوعية الدمويةاستشاري     محمد أسامة طاـ أ.د/ 
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض   شادي عبد الناصر فتحي ـ ط/42

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةبقسم أستاذ     أحمد محمد عمارةـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة بكلية الطب جامع القلب واألوعية الدمويةمساعد بقسم أستاذ    أحمد مختار القرشد/   ـ 
 القلب القومي بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبمعهد  القلب واألوعية الدمويةاستشاري     محمد أسامة طاـ أ.د/ 
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض  سارة عبد المقصود عمر عبد المجيد ـ ط/42

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعية الطب جبكل القلب واألوعية الدمويةورئيس قسم أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةبقسم أستاذ     أحمد أشرف رضاـ أ.د/ 
 الزقازيـــــــــقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج لب واألوعية الدمويةالقأستاذ بقسم     السيد محمد فرجـ أ.د/ 
 جراحة المسالك البوليةماجستير   أحمد حمدي مصطفي على ـ ط/41

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج ةـــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البوليبقسم أستاذ    عبد العليم محمد الدرعيـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج ةـــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البوليبقسم أستاذ   أسامة عبد الوهاب عبد الجوادـ أ.د/ 

 بنهـــــــــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج ةـــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البوليبقسم أستاذ    على محمد محمود الشاذليأ.د/  ـ
 العامةجراحة ماجستير ال  مصطفي عبد العظيم محمد ـ ط/52

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعالعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب ججراحة بقسم الأستاذ    المالح سعيد إبراهيمـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــة بكلية الطب جالعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة بقسم الأستاذ     نهاد عبده زيدـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــاطنطــــة ــــــــــــــــــــــــــــــامعالعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب ججراحة بقسم الأستاذ     حسن عبد العاطيـ أ.د/ 
 عالج األورام والطب النوويماجستير   سلمي محمد نصر المنشاوي ـ ط/59

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج عالج األورام والطب النوويبقسم أستاذ   خالد كمال الدين عبد العزيزـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــةة ـــــــامعبكلية الطب ج عالج األورام والطب النوويورئيس قسم أستاذ    لفتوح السيد محمد أبو اـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج عالج األورام والطب النوويبقسم أستاذ     هشام أحمد توفيقـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة   د جمال دويدارنها محم ـ ط/50

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جأستاذ    محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبقسم الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب ج مساعد أستاذ    اغب توفيقأحمد ر د/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب جبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ    سعيد سيد أحمد خميسـ أ.د/ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــرةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبقسم الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جأستاذ     طارق فياضـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الهستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا(  شيماء عبد الجواد السيد ـ ط/50

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعب جبقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطأستاذ     مها السيد سليمانـ أ.د/ 

 ـــــــةــــــالمنوفيـــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبكلية الطب ج الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــابقسم  مساعد أستاذ   هالة محمد الحروند/   ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعبقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جأستاذ    ماجدة أحمد منصورـ أ.د/ 
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 الزقازيـــــــــــــــــقة ــــــــــــــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جبقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ   عائشة عبد المنعم الخضريـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب المناطق الحارة  محمد سعد حسن شحاته ـ ط/54
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعمتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جبقسم األمراض الأستاذ    حسام محمد إبراهيمـ أ.د/ 

 ـــــــةالمنوفيـــــــــــة ــــامعمساعد بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جأستاذ    حسام الدين مصطفي سليمد/   ـ 
 الزقازيقة ــــــــــــــــــــــــــــــامعورئيس قسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جأستاذ     نهلة السيد الجمالـ أ.د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة  محمد رضا محمد موسي ـ ط/55

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــةة ــــــــــــــــــــــــــــــامعمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جبقسم األأستاذ    حسام محمد إبراهيمـ أ.د/ 
 ــــــــــــةالمنوفيــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــامعورئيس قسم األمراض المتوطنـــــــــة بكلية الطب جأستاذ     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 
 الزقازيقة ــــــــــــــــــــــــــــــامعورئيس قسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جأستاذ     نهلة السيد الجمالـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  أحمد سعيد حفني سلطان ـ ط/56

  اللجنة :
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب اأستاذ بقسم    فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــالطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم     غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقسم مساعد أستاذ    محمد سعيد المكاويد/   ـ 
 األزهـــــــــــرامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاذ بقسم أس    مفتاح أحمد ربيعـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 تناسليةاألمراض الجلدية وال ماجستير   إيمان أحمد البتانوني ط/ـــ 52

 اللجنة :
 المنوفيــــة ةعـــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 ــةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةعـــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست    ـ أ.د/ محمد أحمد باشا

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنط ةعـــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   ـ أ.د/ السيد شعبان هويدي

  221/3/22/1029الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة12) تســجيل موضــوع الرســالة لعــددالموافقــة علــى  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــو  
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 القــــرار

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   أحمد عصام الدين عبد العزيز ط/ـــ 9

 :  الرسالة عموضو 
تقييم ميكانيكية البطين األيسر بواسطة الموجات فوق الصوتية ثنائية األبعاد عن طريق التتبع الرقطي في مرضي البول السكري 

 الذين اليعان ون من أعراض ولديهم زالل في البول .
 المشرفون : 

 المنوفيــة ةعجامموية بكلية الطب أمراض القلب واألوعية الد قسماذ مساعد بأست   ريحاب إبراهيم ياسينـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةعجامأمراض القلب واألوعية الدموية بكلية الطب  قسممدرس ب    هند محمد الديبـ د/ 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   إيمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة السيد محمد الغزولي ط/ـــ 0

 :  الرسالة موضوع
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 التعدد الجيني لمستقبالت األندروجين والوظائف الجنسية لإلناث
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجاموالتناسلية بكلية الطب مراض الجلدية األ قسماذ بأست    عزة جابر عنترـ أ.د/ 

 المنوفيـــة ةعـــــــــــــــــــــــجامالكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست  نسرين جمال الدين الهلباويـ   د/ 

 ياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية ماجستير الكيم   حسناء محمد شبل عطا ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 في الدم كداللة حيوية لسرطان خلية الكبد  51قيمة بروتين جولجي 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفي ةعـــــــــــــــــــــــجامالكيميــــــــــــــــاء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ بأست    نجالء محمد غنايمـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــجامالكيميـاء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   أشرف عبد الر وف داودـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةعـــــــجامالكيميـاء الحيوية الطبية بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   مني صالح الدين حبيبـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــجامأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض الكبد بمعهـــــــــــــد الكبــــــــــــــد القومي  مدرس    أحمد كمال خميسـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين   أحمد طلعت محمد عيسي ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 عالج الب رية القرنية في مرضي المياه البيضاء الذين يخضعون لعملية إزالة المياه البيضاء من العين بالموجات فوق الصوتية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــعــــــــــجامطب وجراحـــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــن بكلية الطب  قسماذ بأست   مصطفي كمال نصارـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــجامطب وجراحـــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــن بكلية الطب  قسممدرس ب   أحمد عبد المنعم الهجعـ   د/ 

 احة العامة ماجستير الجر    إسالم فايز طلبه ندا ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 مكمالت الكالسيوم وفيتامين )د( عن طريق الفم مقابل عدم المعالجة في منع نقص الكالسيوم بالدم بعد استئصال الددة الدرقية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــمجاالجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   طارق محيي السيد راجحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامالجراحـــــــــــــــــــــــــــة العامة بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    محمود أحمد شاهينـ د/ 

 توليد وأمراض النساء ماجستير ال  إسراء عبد هللا السيد عطية ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 مستوي فيتامين )د( في دم األمهات الالتي يعانين من متالزمة ما قبل إرجاج الحمل  
 المشرفون : 

 منوفيـــــــــــــــــــــةال ةعـــــــــــــــــــــــجامأمراض النســــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد بكلية الطب  قسماذ بأست    محمد عادل السيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــة ةعـجامأمراض النســــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   عالء مسعود عبد الجيدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجام أمراض النســــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد بكلية الطب قسممدرس ب    أميرة أحمد فتحيـ   د/ 
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   إيمان عبد السالم سيد أحمد ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 مستوي األلفا فيتوبروتين في الدم والموجات فوق الصوتية في التنبوء باإللتصاق واإلندماس المعيب بالمشيمة
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامأمراض النســــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد بكلية الطب  قسماذ بأست   سيد عبد المنعم محمودد/ ـ أ.

 المنوفيــــــــــة ةعـجامة الطب أمراض النســــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد بكلي قسماذ مساعد بأست   عالء مسعود عبد الجيدـ   د/ 
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 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامأمراض النســــــاء والتوليـــــــــــــــــــــد بكلية الطب  قسممدرس ب    أميرة أحمد فتحيـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العظام    باسم راجي زكي بباوي ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 تقييم نتائج عالج الكسر الدير مستقر بين مدوري عظمة الفخذ بواسطة استخدام المسمار الجاما
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ بأست   بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    أحمد إبراهيم زايدهـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــ قسممدرس ب   أحمد نصر الدين البربريـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــ ةعـجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسممدرس ب   أسامة عبد المحسن شريفـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العظام    محمد الشريف محمد ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة النتائج بين طريقة بونسيتي التقليدية والمعجلة لعالج القدم المخلبية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب جراحة العظــــــــ قسماذ بأست    ـ أ.د/ حسام أحمد نعينع

 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــ ةعـجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ أحمد إبراهيم زايدة

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسممدرس ب   رشا يسري كامل صالحـ   د/ 

 ة والتناسلية ماجستير األمراض الجلدي   ياسمين أيمن رفاعي ط/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع

 في أداء الثعلبة 19وسي دي  1الظهور المناعي للفوكس بي 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ مصطفى أحمد همام

 المنوفيـــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست   ليلـ   د/ هبة هللا سعد الدين خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ ةعـامـــــــــــــــــــــــجالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب  قسممدرس ب  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنينـ   د/ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة    هالة شاكر علي داود ط/ـــ 99
 :  الرسالة موضوع

 تقييم أستخدام نسبة كل من العدالت والصفيحات الدموية إلى الخاليا الليمفاوية في متابعة مرضى االنتان بالعناية المركزة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ مساعد بأست    م فتحيـ  د/ ياسر إبراهي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية طب  الصحة العامة وطب المجتمع قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ زينب عبد العزيز قاسمي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب   الدين عبد السيد السقاـ  د/ عالء 
 
 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   كريم مدحت محمد حشمت ط/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

 بنشاط التهاب الجلد التأتبي: كمتنبئ  9جالكتين ـــــ 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

 ـــــــــةـــــــــــــــــــــالمنوفيــــ ةعـجامب بكلية الط الكيمياء الحيوية الطبية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ منى صالح الدين حبيب
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 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أسماء حازم محمود المليح ط/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

مقارنة تأثير عقار التاموكسفين مع الليتروزول لتحريض االباضة ومعدل الحمل لدى السيدات المقاومات لسترات الكلوموفين 
 تالزمة تكيس المبيضالمصابات بم
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ بأست   ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح

 المنوفيــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ءالتوليد وأمراض النسا قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ عبد الحسيب صالح سعد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسممدرس ب   ـ  د/ محمد زكريا ساير داير

 راحة العظام ماجستير طب وج  أحمد مصطفى عزت حسن  ط/ـــ 94
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بين التثبيت االمامي عن طريقة الفتح وعبر الجلد في العالج الجراحي للكسور الحديثة للعظمة الزورقية
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامــــــــــام بكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ أحمد ف اد شمس الدين

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست    زايدةـ   د/ أحمد إبراهيم 

 وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمن ةعـجامجراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسممدرس ب   أسامة عبد المحسن شريفـ   د/ 

 دكتوراه األمراض الجلدية والتناسلية   تغريد شوقي محمود الفرارجي ط/ـــ 95
 :  الرسالة موضوع

 ج/ أ في مرضى حب الشباب 108تعدد االشكال الجينية لعامل تنكرز الورم ألفا 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ مصطفى أحمد همام

 ـةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعـجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسماذ بأست    ـ   د/ نجالء محمد غنايم

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء    أسماء محمد خضر ط/ـــ 96
 :  الرسالة موضوع

 أستئصال الرحم البطني الالخيطي مقابل التقليدي: دراسة عشوائية مضبوطة
 المشرفون : 

 منوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ بأست    ـ أ.د/ زكريا ف اد سند

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ بأست    ـ أ.د/ حامد السيد اللقوة

 المنوفيــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النساء قسماذ مساعد بأست    ـ  د/ وائل جابر الدماطي

 دكتوراه الجراحة العامة   إيهاب سعيد عبد العظيم محمود ط/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع

 في مرضى السكر مقارنة بين استخدام البالونات الدوائية والبلونات العادية في عالج أمراض الشرايين تحت المأبضية
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب الجراحة العامة  قسماذ بأست    ـ أ.د/ نهاد عبدة زايد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب راحة العامة الج  قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ هشام شفيق أبو جريدة

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب الجراحة العامة   قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ عبد المنعم فريد محمد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب الجراحة العامة   قسممدرس ب   / محمود سعيد الدسوقيـ  د

 ماجستير طب وجراحة العظام   أحمد حمدي محمد أبو العال ط/ـــ 92
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 :  الرسالة موضوع
 رنة بين التثبيت االمامي عن طريقة الفتح وعبر الجلد في العالج الجراحي للكسور الحديثة للعظمة الزورقيةدراسة مقا

 المشرفون : 
 ــــــــــــةالمنوفيـــــــــ ةعـــــــــــــــــــــــجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسم اذورئيسأست   ـ أ.د/ طاهر عبد الستار عيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــام بكلية الطب  قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ ياسر سعد الدين حنوت

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامــــــــام بكلية الطب جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   عمر عبد المرضي قنديلـ   د/ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  محمد رضوان عبد الحميد النحلة ط/ـــ 91
 :  الرسالة موضوع

السمنة المفرطة الستئصال المرارة بالمنظار: التخدير الخالي من المواد االفيونية مقابل التخدير بالمواد االفيونية في مرضى 
 دراسة عشوائية
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ مساعد بأست    ـ  د/ محمد ياسر البحار

 المنوفيــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  والعناية المركزةالتخدير  قسماذ مساعد بأست  ـ  د/ عبد العظيم عبد الحميد البكري

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب   ـ  د/ أمل إسماعيل عبد الرحمن

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    لسمر جعفر عبد الجلي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 في سرطان الجلد غير الميالني: دراسة سريرية ومناعية هستوكيميائية  1السوكس 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــةالمنوفيــ ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ عزة جابر عنتر فرج

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الباثولوجيا قسماذ بأست    ـ أ.د/ أسماء جابر عبده

 اجستير األمراض الجلدية والتناسلية م  أحمد عبد الحميد حافظ فياض ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 في اإلكزيما الدهنية 1دراسة التعدد الجيني لجين أكت 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ مصطفى أحمد همام

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  بة هللا سعد الدين خليل بازيدـ   د/ ه

 ـــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعـجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسممدرس ب   ـ   د/ إيمان مسعود عبد الجيد

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   عزة كمال حامد القزاز ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 دور منظار الجلد في تشخيص مرض البهاق وفي تقييم استقراره اإلكلينيكي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكلية طب ب األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ هشام نبيل خالد الشامي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  ـ   د/ هبة هللا سعد الدين خليل بازيد

  دكتوراه جراحة التجميل والحروق محمود صادق السيد سالم ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 . المضاعفات الحادثة في حشوات الوجة :الوقاية ، انماط وطرق العالج المختلفة
 المشرفون : 
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة التجميل والحروق قسماذ بأست    ـ أ.د/ ف اد محمد غريب

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب   امي علي حسنـ  د/ مدحت س

 ـــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــ ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب   ـ  د/ محمد عبد هللا النحاس

 ماجستير الباطنة العامة  إسراء أحمد مصطفى أيوب ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 الهيموفيليا المكتسبة أ: وجهة نظر متخصصي المناعة
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسماذ مساعد بأست    ـ  د/ عالء عفت حسن

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسممدرس ب   ـ  د/ إيناس صبحي زهران

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامية الطب بكل الباطنة العامة قسممدرس ب    ـ  د/ علي محمد الخولي

 ماجستير الباطنة العامة   منى رفعت محمد والي ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 مستوى جودة الحياة في مرضى بهجت في ثالث مراكز خبيرة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسماذ بأست   أ.د/ صبري عبد هللا شعيب  ـ

 وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمن ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسممدرس ب   ـ  د/ عماد محمد الشبيني

 ــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسممدرس ب   ـ  د/ إيناس صبحي زهران

 ماجستير األشعة التشخيصية  أحمد مجدي إسماعيل عبر ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 دور فحص الشريان البصري بالدوبلر في التنب  بتسمم الحمل
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــ ةعـجامبكلية الطب  األشعة التشخيصية قسم اذ ورئيسأست   ـ  أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األشعة التشخيصية قسممدرس ب   ـ  د/ إيمان رجب عبده سليمة

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   إيمان طه طه شهاب ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع
 اب الرئوي في مرضى تليف الكبدااللته

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  بقسماذ أست   ـ  أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش

 المنوفيــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب ن األمراض الصدرية والتدر  قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ سامي سيد أحمد الدحدوح

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسممدرس ب    ـ  د/ أيمن أحمد صقر
 
 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  سمر بدر حسن إسماعيل ط/ـــ 02
 :  لةالرسا موضوع

 دور النوع ب ناتريوريتيك بيبتيد والموجات فوق الصوتية للقلب في تقييم ارتفاع ضدط الدم الرئوي في مرضى التليف الرئوي
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  بقسماذ أست   ـ  أ.د/ أمل أمين عبد العزيز

 المنوفيــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ مساعد بأست    ـ  د/ رنا حلمي الهلباوي
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 المنوفيــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ مساعد بأست   ـ  د/ جيهان علي عبد العال

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   هند سامي عبد المنعم ناصف /طـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 دور الجين اكسبيرت ) جهاز فحص الدرن المقاوم لالدوية المتعددة / الريفامبسين ( في تشخيص الدرن خارج الرئة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجاملية الطب بكاألمراض الصدرية والتدرن  بقسماذ أست   ـ  أ.د/ أسامة فهيم منصور

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  بقسماذ أست   ـ  أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسمرس بمد   ـ  د/ أسماء متولي عبد التواب

 ماجستير الباطنة العامة   غادة حسن السيد العتابي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 دور اكسيد النتريك في ارتفاع ضدط الدم اثناء جلسات الدسيل الدموي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسماذ بأست   محمود عبد العزيز قورة ـ  أ.د/

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود محمد عماره

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الباطنة العامة قسممدرس ب    ـ  د/ هبة السيد قاسم

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الباثولوجيا االكلينية قسممدرس ب   وران طلعت أبو الخيرـ  د/ ن

 ماجستير طب الطوار    اميرة محيي الدين حمدي ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضوع

 ا الليمفاوية وبين تحسن مريض السكتة الدماغية سواء اخذ عقار مذيب الجلطات ام ال العالقة بين نسبة خاليا العدالت الى الخالي
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  الجراحة العامة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمود أحمد شاهين 

 المنوفيــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  االمراض النفسية والعصبية قسماذ مساعد بأست   الح مليك ـ   د/ مصطفى ص

 ـــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةعـجامبكلية الطب  الجراحة العامة قسممدرس ب   ـ   د/ سعد سليمان إبراهيم  

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  علياء شعبان عبد الفتاح محفوظ ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 تعدد الشكل الجيني لبيروكسيزوم منشط مستقبالت جاما في الحاصة االندروجينية
 المشرفون : 

   المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  التناسليةاألمراض الجلدية و  قسماذ بأست   ـ  أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب  ـــ د/ هبة هللا سعد الدين خليل بازيد

 ناسلية ماجستير األمراض الجلدية والت مروة السيد محمد الشويل ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 في الدم كعالمة حيوية لنشاط البهاق S1OObدراسة مستوى
 المشرفون : 

   المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ  أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  يمياء الحيوية الطبيةالك قسماذ بأست   ـــ أ.د/ منال عبد العزيز سعفان

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  عال عبد الرحيم أحمد الشاعر ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 قعية وعالقتة بخطورتها وتكرار حدوثهامستوى البروتين الرابط للريتينول في الدم في مرض الثعلبة الب
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 المشرفون : 
   المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةعـجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ  أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج
 نوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالم ةعـجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية قسماذ بأست   ـــ   د/ شيرين صبحي النيداني

 التخدير والعناية المركزةماجستير   مينا ثروت طنيوس ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

النهج العقالني في عالج مرضى انتان الدم والصدمة الناتجة عن انتان الدم والصدمة الناتجة عن انتان الدم الدير مستجيبة 
 للعالج

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ مساعد بأست    ـ  د/ نجوى محمد ضحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــ ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب    ـ  د/ هالة محمد قبطان

 ماجستير أمراض المخ واألعصاب والطب النفسي  إسراء محيي الدين حمدي ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

التصوير بالرنين المدناطيسي الموزن بمعامل االنتشار للجسم الثفني وعالقتة بالتديرات السلوكية المعرفية في االطفال المرضى 
 ركة ونقص االنتباهباضطراب فرط الح

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةالنفسيالعصبية و  قسماذ بأست   ـ  أ.د/ أيمن عبد الفتاح الحداد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةالنفسيالعصبية و  مقساذ مساعد بأست   ـ   د/ عفاف زين العابدين رجب

 المنوفيـــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األشعة التشخيصية قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمد محمد حسيني

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةالنفسيالعصبية و  قسمدرس بم    ـ   د/ أحمد نبيل رمضان
 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  محمد صبري أحمد رواش ط/ـــ 02

 :  الرسالة موضوع
 نين داخل الرحم في عمليات الحقن المجهري نتيجة وجود تددد رحمي دور اللوب الهرموني في عالج فشل زراعة الج

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  النساء والتوليـــــــــــــد قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد محمود فهمي

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  النساء والتوليـــــــــــــد قسممدرس ب   ـ   د/ عبد الحسيب صالح سعد

 دكتوراه األمراض الجلدية والتناسلية   مي مدحت محمد غانم ط/ـــ 02
 :  لةالرسا موضوع

 تقييم تأثير سترات السيلدنافيل علي القدرة االنجابية للرجال 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماذ بأست   ـ أ.د/ عبد هللا محمد عطية

 المنوفيــة ةعــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسماعد باذ مسأست   ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنبل

 المنوفيــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسلية قسممدرس ب   ـ   د/ هبا هللا سعد الدين خليل

 اه أمراض الباطنة العامةدكتور   أحمد صابر عبده الغريب ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 دراسة اآلثار العالجية المحتملة للخاليا الجذعية الوسيطة البشرية علي القصور الكلوي السكري المحدث تجريبيا
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــــــة قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قوره

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  أمراض الباطنة العامـة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ ياسين صالح ياسين
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 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالفسيولوجيــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ يحيي محمد نجيب

 المنوفيـــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    ـ   د/ هبا السيد قاسم

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أمل السيد على الفوال /طـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 الناتج األمومي والوليدي للنساء الحوامل الالتي لديهن مشيمة متقدمة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــــــعجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء قسماذ بأست  ـ أ.د/ مدحت عصام الدين عبد الخالق

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  التوليد وأمراض النســــــــــــــــــــــاء قسماذ بأست    ـ أ.د/ طارق محمد سيد

 المنوفيـــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  وأمراض النســــــــــــــــــــــاءالتوليد  قسممدرس ب    ـ   د/ هشام على عمار

 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  أميرة محمد رشاد البيومي ط/ـــ 49
 :  الرسالة موضوع

 بحدة االكتئاب في مرضي الثعلبة .دراسة قياس مستوي عامل التدذية العصبية ومستوي فيتامين د وعالقتهم 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

 المنوفيــة ةعــــــــــــــجامبكلية الطب  نفسيةالعصبية والاألمراض  قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ عفاف زين العابدين رجب

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ سالي محمد الحفناوي

 دية والتناسليةاألمراض الجل ماجستير  أميرة محمد سالم الدلتوني ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 دراسة قياس مستوي مصل عامل التدذية العصبية وفيتامين د وعالقتهم بحدة االكتئاب في مرضي البهاق .
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــ ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

 المنوفيــة ةعــــــــــــــجامبكلية الطب  العصبية والنفسيةاألمراض  قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ عفاف زين العابدين رجب

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةـعــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الكيمياء الحيويــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ سالي محمد الحفناوي

 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  بسنت السيد حسين فرج ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 في الثعلبة . 15والسي دي  9اإلظهار الهيستوكيميائي المناعي لكل من السوكس 
 المشرفون : 

 المنوفيــــة ةعـــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـدية والتناسلياألمراض الجل قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 المنوفيــة ةعــــــــــــــجامبكلية الطب  الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض  قسمب مدرس  هبا هللا سعد الدين خليل بازيدـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مقسب مدرس  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنينـ   د/ 
 
 

 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  هدير السيد جابر السيد على ط/ـــ 44
 :  الرسالة موضوع
 في الحاصة األندروجينية . 15والسي دي  9المناعي الهيستوكيميائي لكل من السوكس  اإلظهار

 المشرفون : 
 المنوفيــــة ةعـــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 المنوفيــة ةعــــــــــــــجامبكلية الطب  الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــــةراض األم قسممدرس ب  ـ   د/ هبا هللا سعد الدين خليل بازيد
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــعــــــــــــــــجامبكلية الطب  الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب  ـ   د/ رانيا عبد هللا عبد هللا حسنين
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  أميرة عبد الرؤوف فهمي هيكل ط/ـــ 45

 :  الرسالة موضوع
 قطع الندبات لعالج حب الشباب باستخدام كانيوال متبلدة مع حقن بالزما مع استخدام الوخز باالبر المجهرية .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   د عبد المنعم شعيبـ أ.د/ محم

 ــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــ ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـاألمراض الجلدية والتناسلي قسماذ بأست   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   هناء جميل فهيم صقر ط/ـــ 46
 :  الرسالة موضوع

 في مصل وأنسجة مرضب الكلي المزمنة المصابون بالحكة . 1دراسة الليبوكالين ــــ
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ةـلياألمراض الجلدية والتناس قسماذ بأست   ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح سليط

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    ـ   د/ أحمد راغب توفيق

 المنوفيــة ةعــــــــــــــجامبكلية الطب  الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض  قسممدرس ب  د الدين خليل بازيدـ   د/ هبا هللا سع

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ـاالباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب  ـ   د/ رانيا عبد هللا عبد هللا حسنين
 جراحة العظام ماجستير  أحمد بهجت أحمد إبراهيم ط/ـــ 42

 :  الرسالة موضوع
 تأثير الحقن الوريدي لحمض الترانيكساميك في تديير مفصل الركبة .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام سمقاذ بأست    ـ أ.د/ السيد مرسي زكي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــعــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــام قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمد الصاوي حبيب

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسمبمدرس    ـ   د/ عماد عيد العجرودي

 جراحة العظام ماجستير   كريم فتحي أحمد حسن ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 كيفية التخطيط والتنفيذ في تديير مفصل الفخذ الكامل في حاالت الحق الصعبة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــعـــــــــــجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسماذ بأست    ـ أ.د/ السيد مرسي زكي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  جراحة العظــــــــــــــــــــــــام قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ محمد الصاوي حبيب

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظـــــ قسمبمدرس    ـ   د/ عماد عيد العجرودي

 طب األطفال ماجستير   عصام محمد عبد الاله ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 وحدة العناية المركزة لألطفال .انتشار قصور الددة الكظرية بين األطفال المصابين بأمراض خطيرة في 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  لـــــــــــــاطب األطفـــــــــــــــ قسمبمساعد اذ أست    محمد سعيد المكاوي/ دـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  لـــــــاـــــــــــــــــــــاألطف طب قسماذ مساعد بأست    نجالء فتحي برسيمد/  ـ

 ـةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــ ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــة قسمبمدرس    نوران طلعت أبو الخيرـ د/ 
 طب األطفال دكتوراه نهلة محروس عبد النبي الصباغ ط/ـــ 52

 :  الرسالة موضوع
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تقييم القدرة التشخيصية لمقياس كوميس كأداة الختيار األطفال الذين عندهم احتمالية التشخيص كمرضي حساسية اللبن البقري 
 في محافظة المنوفية .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  ب األطفــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــط سمقاذ بأست   الشافعيمحمد على د/ أ.ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامكلية الطب ب طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب   ـ   د/ زين عبد اللطيف عمر

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب    ـ   د/ وائل عباس بحبح

 طب األطفال دكتوراه آية عبد الرازق السيد أبو حجازي ط/ـ ــ59
 :  الرسالة موضوع

 الحمية الكيتونية في األطفال المصابين بالصرع المستعصي .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامب بكلية الط طــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست   ـ أ.د/ على محمد الشافعي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ مساعد بأست   ـ   د/ سامح عبد هللا عبد النبي

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  طـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب   ـ   د/ زين عبد اللطيف عمر

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةعـــــــــــــــــــــــجامبكلية الطب  لطـــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب    ـ   د/ وائل عباس بحبح

  211/3/22/1029الموضوع رقم 

 منح الدرجة لكل من على النحو التالي :الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  

 التقدير التخصد الدرجة ـــــماالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
 جيد جدا طب وجراحة العين ماجستير  أمنية أحمد همام عطيةط/  2
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير ط/ منى كامل جابر 1
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير  ط/ أحمد محمد عبد الحميد عقل 1
 جيد// الحرجةطب الحاالت  ماجستير ط/ أحمد الرفاعي عبد العال الرامي 5
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير أسامة أحمد أبو المجد إسالم ط/ 1
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير ط/ سامح عبد العزيز أبو النجا .
 جيد// طب الحاالت الحرجة ماجستير  ط/ محمد طايل سعيد عسكر 5
 جيد جدا ةطب الحاالت الحرج ماجستير ط/ أسامة فوزي حداد الطواجني 8
 جيد جدا الميكروبيولوجيا  ماجستير ط/ساندي صالح محمد الصاوي 9
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة  ماجستير ط/سارة صبحي عبد الستار عبد الفتاح 20
 جيد// طب األسرة ماجستير ط/بسمة إبراهيم محمد مرسي 22
 جيد// اءالتوليد وأمراض النس ماجستير ط/ هبا طلعت محمد الرخاوي 21
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/هاجر عبد الشافي عبد الفتاح 21
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير ط/شذا شهبور مقلد 25
 جيد// جراحة العظام  ماجستير ط/ أحمد مصطفي عبد العزيز 21
 جيد// جراحة العظام ماجستير  ط/ باسم ناصر صبحي ندا .2
 جيد جدا جراحة العظام ماجستير صطفي محمد عادل عفارةط/ م 25
 جيد// الجراحة العامة ماجستير  ط/ أحمد إبراهيم محمد الجرزة 28
 جيد// الجراحة العامة ماجستير ط/ محمد محمد سعد عزيز 29
 ممتاز التشريح وعلم األجنة ماجستير  ط/شيماء محمد عامر الفقي 10
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير اللي طلبامحمد عبد القادر اله ط/ 12
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 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير ط/ محمود عبد الفتاح محمود 11
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير ط/ محمد سمير أمين الشاذلي 11
 جيد جدا الباثولوجيا ماجستير ط/ شيماء هانئ أحمد حسانين 15
 ــــــــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه ط/ سعيد عبد الكريم عبد المجيد يوسف 11
 ـــــــــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه ط/عمرو إبراهيم السيد .1
 جيد// طب وجراحة العين  دبلوم ط/ أحمد محمد كمال زهير 15
 جيد جدا طب األطفال لوم دب ط/سالي محمد طا موسي 18
 جيد// طب األطفال دبلوم  ط/ هبا صالح أحمد شعبان 19
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ أيمن محمود عبد المنعم عبد القادر 10
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ شيماء فتحي نبوي داود 12
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ محمد عبد المنعم محمود زيد 11
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ إيمان محمد على الجمال 11
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ رباب محمد أمين شعبان 15
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ منار عيد عبد الحميد الزيات 11
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ عبد هللا محمد مصطفي .1
 جيد// طفالطب األ ماجستير ط/ وفاء نجاح عطية 15
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ هبا سليمان عبد الهادي 18
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ عمرو محمد رفعت نصار 19
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  ط/ هشام حسن محمد سالم 50
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  ط/ مي عصام الدين محمود السيد 52
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  ط/ دينا عبد الفتاح منيسي 51
 جيد// األمراض الصدرية والتدرن ماجستير ط/ أحمد عبد هللا أحمد ف اد 51
 ممتاز طب المناطق الحارة وصحتها ماجستير ط/ مها مصطفي محمد هنا 55
 جيد// طب األطفال  ماجستير ط/ منى عادل عبد النبي النحراوي 51
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ محمد عبد الفتاح محمد عبد الحافظ .5

 القــــرار

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

  321/3/22/1029الموضوع رقم 

مـن دخـول وي / أسـماء سـعيد محمـد الحفنـاالطبيبةالموافقة على إعفاء  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  
( امتحان الجزء الثاني من ماجستير التوليد وأمراض النساء  من مواد )أمراض النساء ــــ التوليد ـــ تنظـيم األسـرة ــــ المقـرر االختيـاري

 . 1021حيث أنها حاصلة على دبلوم التوليد وأمراض النساء من جامعة المنوفية دور أكتوبر 
 القــــرار

  سات العليايعاد لعرض على لجنة الدرا
 

 : موضوعات وحدة ضمان الجودة : الحادي عشر 
 124/3/22/1029الموضوع رقم 

 1029ـــ عرض واعتماد تشكيل فرق المراجعة الداخلية 2:  ـــ بشأنعرض خطاب أ.د/ مدير وحدة ضمان الجودة 
ـــ عــرض مبســط عــن تأهيــل كليــة الطــب جامعــة المنوفيــة العتمــاد األيــزو طبقــا للمواصــفة )1  ـــ ISO 1028/12002ـ   ــ
1021/9002 ISO. ) 



   90/99/0291الثالثاء الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثالثة" الجلسة"مجلس الكلية  محضر اجتماع

 

39 

 
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظـر الموضـوعات المعروضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/  أحمـد أحمــد وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  على جمال الدين

 
 

  الكليةعميد                               أمين المجلس                   
 

  أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/     عصام عبد الونيس بحيريأ.د/ 
 


