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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 2016/2017" للعام الجامعي  الثامنة" الجلسة 

  9/4/2017الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

باح والنصر  مرص صر العاشرة وذلك في تمام الساعة  2016/2017" للعام الجامعي السابعةعقد مجلس الكلية "جلسته 
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمرد جمال الديصبةئاسة أ.د/  12/3/2017الموافق  األحديوم 

 ـــــــــــــالبـــــــــــــــــوكيل الكلية لشئون التعليم والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ر أ.د/ نانسي يوس  أسعد
 ــــــــةـــــــــــــــوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عزيز قوة ر أ.د/ محمود عبد ال

 ـوثــــــــــــــــــــوكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ر أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل 
 ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألطفــــقسم طب  رئيس   ر أ.د/ فادي محمد حسيص الجندي 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحيويـــــــــمياء  رئيس قسم الكي     ر أ.د/نجالء محمد غنايم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدـــــــــــرئيس قسم أمراض النساء والتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ر أ.د/ أيمص عبد القادة شبانه 

 ةــــــــــــــــــــــرئيس قسم األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     عاط  أبو السعود علىر أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزةــــــــــــرئيس قسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وف متولي ر أ.د/أحمد عبد الةؤ 

  ــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أحمد ةبيع العةبجي ر أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــرئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أ.د/هالة السيد محفوظـ 

 ــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعامة وطب المجتمـــــــــــــــــــــــــــــقسم الصحة ا رئيس   أميمه أبو الفتح محمد محةوسر أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ   ر أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتى

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي    ر أ.د/ لمياء جمال الديص الحمةاوي 
 ــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم الجراحــــــ    ر أ.د/ أشةف عبد الهادي عبد العزيز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهستولوجـــــــــــيــــــــــــــــــرئيس قسم      ر أ.د/ مها السيد محمد 
 ة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم طب وجراح    هدى محمد كامل السبكير أ.د/ 
 ـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا    د/ ةوحية حسص العدل ر أ.

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األشعة التشخيصيــــــ   ر أ.د/ محمد صالح الديص الزواوي 
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم جراحة المسالك البوليــــــ    ر أ.د/ سلطاص محمد سلطاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قسم الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس    وفاء محمد إبةاهيم القةشد/ ر أ.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل والحـــــــــقسم جراحة التجم رئيس    طاةق فؤاد عبد الحميد كشكر أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــرةرئيس قسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عصام عبد الونيس بحيةي ر أ.د/ 

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ر أ.د/ عالء حسص مةعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــرئيس قسم جراحة المخ واألعصــــــــــــــــــــــــ    ر أ.د/ عادل محمود حنفي 
 درن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم األمراض الصدرية والتـــ     ر أ.د/ ةمضاص محمد بكة
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي    أميص ر أ.د/ صفاء عبد الظاهة 

 ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيـــــــــرئيس قسم     هيام عبد السميع عياد ر أ.د/
 ــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفسيولوجيـــرئيس قسم     ر أ.د/هشام أحمد ضياء عبد الةازق 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهي    ر أ.د/ سمة جابة أحمد سليماص 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناع    ر د/ أمل فتح هللا عبد الةحيم مقلد
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  ـدرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والص    ر   د/عمةو محمد عبد الحفيظ 
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا    ر   د/ مها محمد على البطش 
  ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلكلينيكيــ أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا    ر أ.د/ سامية حسص قنديل 
 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألســأستاذ متفرغ بقسم طب        ر أ.د/ تغةيد محمد فةحات

 ـــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم الطفيليــــ    ر أ.د/نشأت السيد عبد المنعم
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ األمراض الجلدية والتناسليـــ    ر أ.د/ماجد  مصطفي حجاج 

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب وجراحة العي    مصطفي كمال نصاة  ر أ.د/ 
    امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة العظـ     ر أ.د/هشام محمد زكي الموافي

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البولي    ر أ.د/أسامة عبد الوهاب عبد الجواد
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامـــــــــاطنة أستاذ بقسم الب    عزيز بهنسيعبد هللا عبد الأ.د/ر 

 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الكيمياء الحيويــــــ    ر أ.د/ مأثة كامل عبد السالم الشافعي
 روق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــــ    ر أ.د/ محمد أحمد مجاهررد
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويـ     ر أ.د/ والء فةيد عبد العزيز

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي    ر أ.د/ سامي عبد الهادي حماد
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيــــ    أ.د/ وفيق محمود حسص الشيخ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعة التشخيصيـــــــأستاذ بقسم     ر أ.د/محمد عبد العزيز معالي 
 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة المخ واألعص     ر أ.د/عصام الديص جابة صالح
 درن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت     ر أ.د/أمل أميص عبد العزيز

  رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األنف واألذن والحنج    ر أ.د/أيمص عبد العزيز أبو العنيص
 وي و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم عالج األورام والنـــــ    ر أ.د/ محمد أبو الفتوح السيد 

    ـــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طــــب األطفــــ     .د/ أحمد أنوة عطية خطابر أ
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيــــــــأستاذ بقسم    أسماء جابة عبده الصعيدي ر أ.د/

      ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــ    ر أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الهستولوجيــ   ر أ.د/ ماجد  أحمد محمود منصوة

   ـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ    ر أ.د/صفاء عبد الفتاح بدة
  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجـ    ر أ.د/ محمد قمة الشةنوبي 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ    ر أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
     ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامأ    ر أ.د/ سعيد إبةاهيم المالح 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الهستولوجيــــــأستاذ متفرغ     ر أ.د/ سامي الحسيني عطية 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموي    ر أ.د/ سعيد شلبي منتصة 

   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العيــ    ر  د/ هشام محمد فؤاد المزاة 
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم جراحة المسالك البوليــ   ر  د/ محمد مةزوق عبد المقصود   

 

إلدارة ارئيس و أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن   ر أ.د/ أحمد عامة عبد الوهاب خميسكل مص :  * وتم دعو 
 المركزية بالمستشفيات الجامعية

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

 
 * وقد تغيب كل مص :
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 امـرئيس قسم جراحة العظــ ر أ.د/ السيد مةسي زكير  رئيس قسم عالج األورام والطب النووي  عبد العزيز ر أ.د/ خالد كمال الديص
 ةــــة والمناعلوجيا الطبيالميكروبيو أستاذ متفرغ بقسم أحمد بكة محمود  ر أ.د/ـــــرة قائم بعمل رئيس قسم طب األس ر   د/ هالة محمد المصيلحي شاهيص

 أستاذ بقسم التشريح واألجنـــةر أ.د/مصطفي محمود الحبيبي   أستاذ بقسم األمراض المتوطنة  يص نوح محمد عالء الدأ.د/ر 
    والعناية المركزة أستاذ بقسم التخدير  أ.د/خالد موسي محمود أبو العنيصر   أستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــا  ر أ.د/محمد عبد الفتاح بنداةى 

     أستاذ مساعد بقسم التخدير  ر د/ ياسة إبةاهيم فتحي أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــــاء  ند ر أ.د/زكةيا فؤاد زكةيا س
  ـةــــــــــــــــــــــــنقيب أطباء المنوفيـ ر أ.د/ حسيص أحمد ندا    مدرس بقسم طب وجراحة العينر  د/ نةميص محمود بدوي 

 مدير شركات العربي ر أ.د/ ممدوح محمود العةبي  س األكاديمية الطبية العسكريةرئير اللواء/ أحمد حسص فوزي التاودي 
 

لةحيم " لةحمص ااعميد الكلية وةئيس المجلس بذكة " بسم هللا  أحمد أحمرد جمال الديص* واستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الثم ةحب سيادته بالساد  الحضوة أعضاء 

  ب األسبقةئيس قسم التشةيح واألجنة سابقا ووكيل الكلية لشئوص التعليم والطال فؤاد كمال منصوةعي أ.د/ * ن         
وفيص ودعا للمت* وكذلك نعي المتوفييص في حادث الكنيسة ودعا الساد  أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداد 

 بالةحمة .
 قبول التحويل انه يتموتم التصويت علي الكلية  إليالدةاسات العليا طالب موضوع نقل قيد  علي أيضاكما تحدث رررر 

 افقة رار: المو الق ..كذلك بعد موافقة مجلس القسم بالكلية للطالب الذي مر عليه أكثر من عامين بشرط قضاء الفترة كاملة للدراسة 
ذا لرم يرتم اكتمرال العر 11حترى السراعة  10ة30وقد وافق المجلس على تحديد ميعاد المجلس مرص السراعة  ررر دد يرتم وا 

ذا كاص العدد مكتمال ال يتم التوقيع بعرد السراعة  فري السراعة  وكراص هنراك اقترةاح أص ينتهري المجلرس 11ة15إلغاء المجلس  وا 
 الواحد  .
 بالشكر لكل من : د/ رانيا محمد عزمي مدير وحدة الجودة بالكلية تقدمت ـكما  ررر

ء النسا وكذلك قسم التوليد وأمراض ألنه القسم الوحيد الذي قدم الخطة اإلستراتيجية قسم الصحة العامة وطب المجتمع
 للنزول لألقسام . ميعادتحديد أيضا هو القسم الوحيد الذي رد علي 

ي مدير التعاون مع د/ رانيا عزم إليجميع األقسام كما دعا السيد أ.د/ عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات 
 بالكلية .  دةوحدة الجو 

 على النحو التالي :في عةض الموضوعات المدةجة بجدول األعمال سيادته ثم بدأ 
 

 أوال : المصادقات :
 775/8/4/2017الموضوع رقم 

ق الموافــ األحــدوالمنعقــدة يــوم  2016/2017للعــام الجامعــة " السررابعةالمصررادقة علررى محضررة اجتمرراع مجلررس الكليررة " الجلسررة 
 . 774/7/3/2017حتى  668/7/3/2017ة القرارات من والمتضمن 12/3/2017

 : القــــرار 

الموافقة  بشأن ـلشئوص التعليم والطالب مذكة  أ.د/ وكيل الكلية  774/7/3/2017موضوع رقم لبعد اإلضافة  المصادقة
نامج الطب يس لبة لتغطية تكالي  التدة % الخاصة بالجامعة 20ونسبة % الخاصة بالبنية التحتية  40على استخدام نسبة 

صم تاحة يتم خلغ المفي حالة عدم كفاية المبا التكاملي لحيص زياد  عدد الطالب المشتةكيص في البةنامج أسو  بالعام الماضي
 ويرفع للجامعة  .. ةموافقـال : ـرارـالقــ  العجز مص المبالغ الخاصة بساعات التدةيس.

 776/8/4/2017الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  ت العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد الكليةالمصادقة على موضوعا
  القــــرار:

 المصادقة على : ... ويرفع للجامعة .
 إلى باةيس  يةاألستاذ المتفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة بالكل: * أ.د/ عمة عبد المنعم البنهاوي  كل مصالموافقة سفة  ر 1

 معـةعلـى نفقـة الجا 2017يونيـو  28حتـى  24فـي الفتـرة مـن مؤتمة الجمعيرة العالميرة لفنر  واألذص فإيفروس   بفةنسا لحضوة
 حيث يوجد لسيادته بحثين مقبولين بالمؤتمر .
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إلررى مدةيررد بأسرربانيا األســتاذ المســاعد بقســم الطــب الطبيعــي والرومــاتيزم والتأهيــل بالكليــة  عررالء عبررد العزيررز لبيررب*د/  
قتـه علـى نف 2017يونيـو  17حتـى  14ة مـن فـي الفتـر   2017ة الجمعيرة األوةوبيرة ألمرةاض الةوماتيزميرة فيروالة لحضوة مؤتم

 وجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر .الخاصة حيث ي
 ر الموافقة على تةشيح كل مص :2

 المدرس  *د/ أميرة محمد فؤاد شحاته  األستاذ المساعد  *د/ داليا محمود حسني أبو العال 
 المدرس المساعد  *ط/ نوران طلعت أبو الخير 

بالقصـر  2017إبريـل  24حتـى  22بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية لحضور ورشة عمل عـن )الطـب المعملـي( فـي الفتـرة مـن 
 العيني على نفقة الجامعة 

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
 777/8/4/2017الموضوع رقم 

والمنعقــدة يــوم  2016/2017" للعــام الجــامعي الخامســة" الجلســة  الدةاسررات العليررا لجنررةتمــا  إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اج
 7/3/2016والمنعقدة يوم الثالثاء الموافـق  2016/2017" للعام الجامعي السادسة" الجلسة وكذلك   7/2/2017الثالثاء الموافق 

. 
  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 778/8/4/2017الموضوع رقم 

 2016/2017" للعــام الجــامعي الحاديــة عشــر"الجلســة لجنررة مةاجعررة األبحرراث العلميررة حاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  إ
 . 29/3/2017الموافق  ربعاءيوم األوالمنعقدة 

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 977/8/4/2017الموضوع رقم 

 ة والمنعقد 2016/2017" للعام الجامعي بعة" الجلسة الساب لجنة شئوص التعليم والطالإحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 2/4/2017يوم األحد الموافق 

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 780/8/4/2017الموضوع رقم 

 والمنعقــدة يــوم الثالثــاء 2016/2017ة" للعــام الجــامعي بع" الجلســة الســا المكتبررات لجنررةإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 4/4/2016فق الموا

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 781/8/4/2017الموضوع رقم 

وم والمنعقــدة يــ 2016/2017ة " للعــام الجــامعي بع" الجلســة الســا لجنررة العالقررات الثقافيررةإحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 4/4/2017الموافق  الثالثاء
  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما

 
 278/8/4/2017الموضوع رقم 

أسـتاذ متفـرغ  أ.د/ تغةيرد محمرد فةحراتعلـي ترشـيح  26/3/2017بأن مجلس قسم طب األسرة وافق بتاريخ إحاطة المجلس علما 
  بقسم طب األسرة إلدراجها في اإلصدارات القادمة من موسوعة علماء من مصر من نقابة المهن العلمية .

  :ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
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 عات أخري :ثالثا :  موضو
 387/8/4/2017الموضوع رقم 

جامعرات مرص عةض خطاب / مدية عام اإلداة  العامة للمكتب الفني لةئيس قطاع مكتب الوزية ر بشأص مدي إمكانيرة اسرتفاد  ال
لخدمرة مستشفيات التكامل الموجود  بالمحافظات في ضوء عدم قدة  قطاع الطب العالجي بروزاة  الصرحة علرى تحسريص جرود  ا

 المستشفيات . بتلك
 :ـرارـالقــ

 لدراسة الموضو  ويعرض على مجلس الكلية .من  لتشكل لجنة من ك
 رةــــاألسأستاذ متفرغ بقسم طب      ر أ.د/ تغةيد محمد فةحات

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـــــة  ر أ.د/ محمود عبد العزيز قوة 
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة المسالك البوليــ رئيس قسم  ر أ.د/ سلطاص محمد سلطاص

 رئيس قسم األنف واألذن والحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  عصام عبد الونيس بحيةي ر أ.د/ 
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ  سالم  ر أ.د/ محمود السيد أبو

 أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن رئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية   ر أ.د/ أحمد عامة عبد الوهاب خميس
 478/8/4/2017الموضوع رقم 

ص قبررل تمرراع اللجنررة المشرركلة مررإحاطررة المجلررس علمررا بمحضررة اج ـــ بشــأنيررا والبحرروث مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العل
ليرة د  بمكتبرة كأحمد فةج القاصد نائب ةئريس الجامعرة للدةاسرات العليرا والبحروث لتقيريم الردوةيات العلميرة الوةقيرة الموجرو أ.د/

 .الطب جامعة المنوفية 
  :ـرارـالقــ

 اء بالمحضرالموافقة على ما جأحيط المجلس علما و 

 578/8/4/2017الموضوع رقم 

اء يروم الثالثر ة التري عقردتبعة لجنرة المكتبرات فري جلسرتها السراموافقر ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
قرةش  25قةش للوةقرة إلرى  15جم مص A4 80ر ةفع سعة وةق التصوية 1  على النحو التالي :  4/4/2017الموافق 
 قةش . 50قةش للوةقة إلى  30جم مص  A3 80قة , والوة 

المكتبرة الموجرود  بل  على إجمالي ما يتم تصويةه مص أوةاق يوميا نظةا لقدم آالت التصروية ا% ت5ر احتساب نسبة 2
 ت.كة المسئولة عص صيانة هذه اآلالوعدم تحميلها للقائم بعملية التصوية . طبقا للتقةية الفني المقدم مص الشة 

  :رارــالقــ

 ـــــــــــــــــــــــــةالموافق
 678/8/4/2017الموضوع رقم 

اء يروم الثالثر ة التري عقردتبعة لجنرة المكتبرات فري جلسرتها السراموافقر ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 كل مص : مدية إداة  المكتبة ر أخصائي مكتبات ثالث  على حضوة  4/4/2017الموافق 

 لردعم العمرل اإلداةي للمكتبرات والمعلومرات واالةشري معةفة ما هو جديد في مجال العمرل لالمؤتمة السنوي العشةيص  فعاليات 

يرة قيمررة   جن500هررذا المرؤتمة فالمهنري واالةتقراء بره وذلررك علرى نفقرة الجامعررة علرى أص تتحمرل إداة  الكليررة تكرالي  حضروة 
 . 2017يوليو  19حتى  17في الفتة  مص اشتةاك الفةد 

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة .الموافقة حسب االعتماد المالي 
 778/8/4/2017الموضوع رقم 

نصوة اد كمال مفؤ  علي إطالق اسم أ.د/ة موافقال ـ بشأن الساد  أعضاء هيئة التدةيس والهيئة المعاونة بالكلية عةض خطاب
 ل ما بذله مصميا مدةج أ.د/ فؤاد كمال منصوة تكةيما مص الكلية عص ك  ليصبح اسمه ةس1علي مدةج الدوة األةضي فمدةج 

 إنجازات لتأسيس وةفعة شأص طب المنوفية عاليا طوال فتة  عمله .
  :ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة  مع توزيع كتيب صغير يشمل انجازاتهالقادمة  الموافقة علي إطالق اسمه علي الدفعة
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 تعليم والطالب :: موضوعات شئون الرابعا
 878/8/4/2017الموضوع رقم 

نيـة بالفرقـة الثا أحمد خالد محمد صبةي ب/ الطال إيقاف قيدالموافقة على ـ بشأن  مذكة  أ.د/ وكيل الكلية لشئوص التعليم والطالب
 خاصة علما بأن هذا هو اإليقاف األول .لظروف  نظرا 2016/2017للعام الجامعي 

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقـة  
 897/8/4/2017الموضوع رقم 

 لسيدا لحميدالسيد محمد عبد ا /البأن الموافقة على تصحيح اسم الطـ بش مذكة  أ.د/ وكيل الكلية لشئوص التعليم والطالب
 قرار لجنة  وذلك بناءا على بد المجيد السيد إبةاهيمالسيد محمد عإلى  2016/2017 بالفرقة السادسة للعام الجامعي المقيد

 .  20/3/2017بتاريخ  2818المنوفية رقم 
  :ـرارـالقــ

 الموافقـة  ... ويرفع للجامعة 
 097/8/4/2017الموضوع رقم 

سـطس دور أغالبكـالوريوس لمرحلـة  امتحانراتاص جرتشركيل لالموافقرة علرى ــ بشـأن ةئيس قسم الباطنة العامة أ.د/ عةض خطاب 
2017 . 
  :ـرارـالقــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــةالموافقــــ
 197/8/4/2017الموضوع رقم 

الجـامعي  للعـام متحنريص للفرةقتيص األولري والثانيرةتشركيل لجراص الم الموافقـة علـى بشـأنعةض خطاب أ.د/ ةئيس قسم التشةيح ر 
2016/2017 . 
  :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 297/8/4/2017الموضوع رقم 

م الجـامعي للعالمرحلة البكالوريوس عةض خطاب أ.د/ ةئيس قسم الجةاحة العامة ر بشأص الموافقة على تشكيل لجاص الممتحنيص 
2016/2017 . 
  :ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 379/8/4/2017الموضوع رقم 

والهيئرة  ر بشرأص الموافقرة علرى وجروب حضروة السراد  أعضراء هيئرة التردةيس والطرالبمذكة  أ.د/ وكيل الكلية لشئوص التعلريم 
 تحت عنواص : طةق التدةيس مة مص لجنة تطويةدالمقات وة للدالمعاونة 

. Essential teaching skills in medical educating  
  :ـرارـالقــ

 ةــــــــــــــــــــــــــالموافق
  

 هيئة التدريس: : موضوعات شئون خامسا 
 479/8/4/2017الموضوع رقم 

ة مراض العصبياألبقسم األستاذ المساعد  ةشا على مصطفي القبانيد/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة . لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكليةوالنفسية 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة ... ويرفع للجامعة
 579/8/4/2017الموضوع رقم 
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بقسم  عداألستاذ المسا سلوي عبد المنعم عطو  شمس الديصد/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
حتى  اينهعتعلى أن يؤجل  . مية الدائمةبناء على قرار اللجنة العل لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكليةالطفيليات 

 . تاريخ مرور خمس سنوات على وظيفة أستاذ مساعد  23/4/2017
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة.  الموافقة على مستوي األساتذة
 679/8/4/2017الموضوع رقم 

 ةنمراض المتوطاألبقسم ستاذ المساعد األحسام إبةاهيم محمد علي د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة  لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  ... ويرفع للجامعة
 779/8/4/2017الموضوع رقم 

ة لجراحة العامابقسم األستاذ المساعد محمود عبد اللطي  بهةام د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة . لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  ... ويرفع للجامعة
 879/8/4/2017الموضوع رقم 

 ة العظامجراحبقسم األستاذ المساعد  أيمص محمد محمود عبيدد/ الموافقة على تعييص ن ـ بشأ مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 بناء على قرار اللجنة العلمية الدائمة . لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية بالكلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة  ... ويرفع للجامعة
 799/8/4/2017الموضوع رقم 

 بالكلية عينطب وجراحة البقسم المدرس سامح سعد مندوة عيسوي د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  ص هيئة التدةيسمذكة  شئو
 .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 080/8/4/2017الموضوع رقم 

ة لشغل وظيف ليةبالكالباثولوجيا بقسم المدرس شةيص فؤاد طه يونس د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  ص هيئة التدةيسمذكة  شئو
 .أستاذ مساعد بذات القسم والكلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 180/8/4/2017الموضوع رقم 

 لشغل بالكلية ةالكيمياء الحيويبقسم المدرس صفاء إبةاهيم طايل د/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  التدةيسمذكة  شئوص هيئة 
 .وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 280/8/4/2017الموضوع رقم 

الطبية  كروبيولوجياالميبقسم المدرس  أمل فتح هللا عبد الةحيم مقلدد/ الموافقة على تعييص ـ بشأن  تدةيسمذكة  شئوص هيئة ال
 .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية بالكلية والمناعة
  :ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 380/8/4/2017الموضوع رقم 

ب وجراحة طبقسم  المدرس المساعدأحمد إبةاهيم بسيوني  /الطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرسالعين 
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  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 480/8/4/2017ع رقم الموضو

 لعامةالباطنة ام بقس المدرس المساعد مي أشةف كامل إبةاهيم /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  ابذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس

  :ـرارـالقــ

 للجامعة الموافقة .. ويرفع
 580/8/4/2017الموضوع رقم 

لتخدير ابقسم  عدالمدرس المساعالء الديص عبد السيد السقا  /الطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 .من طب المنوفية على درجة الدكتوراه  بذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس

  :ـرارـالقــ

 ةفقة .. ويرفع للجامعالموا
 680/8/4/2017الموضوع رقم 

شغل لبالكلية  امةالجراحة العبقسم  ةالمعيد آثاة فكةي الشيص /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية ابذات القسم والكلية نظرا لحصولهطب طوارئ  وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 780/8/4/2017الموضوع رقم 

ض الجلدية األمرابقسم  ةالمعيدنهلة عبد العاطي جمل  /ةالطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . ةماجستير من طب المنوفيعلى درجة ال بذات القسم والكلية نظرا لحصولها بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد والتناسلية
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 880/8/4/2017الموضوع رقم 

  وطب المجتمع الصحة العامةبقسم  ةالمعيدأمية  محمد علي  /الطبيبالموافقة على تعييص ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية حصولهابذات القسم والكلية نظرا ل بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 098/8/4/2017الموضوع رقم 

 كال مص: الموافقة على تعييصـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 الجراحة العامةبقسم  المعيد    أحمد السيد حسص أبو الحسص /الطبيب 

 الجراحة العامةبقسم  المعيد    يمإيهاب سعيد عبد العظ /الطبيب
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية امبذات القسم والكلية نظرا لحصوله بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 018/8/4/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على تعييص كال مص:ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 الكيمياء الحيويةبقسم  ةالمعيد     ساة  علي عبد الةحمص /ةلطبيبا 

 الكيمياء الحيويةبقسم  ةالمعيد    ساة  كمال عبد المقصود ةزق  /ةالطبيب
 . على درجة الماجستير من طب المنوفية بذات القسم والكلية نظرا لحصولهما بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد

  :ـرارـالقــ

 رفع للجامعةالموافقة .. وي
 181/8/4/2017الموضوع رقم
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لعامـة ابقسـم الباطنـة  المـدرس المسـاعدنظرة فري مرنح الطبيرب/ محمرد السريد سرعيد النجراة الـ بشـأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 جامعة بأجازة خاصة بدون مرتب للسفر لتنمية المهارات والتدريب اإلكلينيكي والبحثي لمدة عام بمستشفي ويلفرهاميتون 

 . بإنجلترا يلفرهاميتون و 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
  281/8/4/2017الموضوع رقم 

 ألطفالطب اقسم باألستاذ المتفرغ الموافقة على تجديد إعاة  أ.د/ محمد ناصة حامد بحبح ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 29/5/2017تبارا من اع بدولة ماليزيابدون مرتب للعمل  رابعلمدة عام بالكلية 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  381/8/4/2017الموضوع رقم 

وعية لقلب واألاألستاذ بقسم االموافقة على تجديد إعاة  أ.د/ أماني ةجب محمود سةاج ـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 . 1/5/2017اعتبارا من  البحرينبدون مرتب للعمل بدولة  تاسعلمدة عام الدموية بالكلية 

  : ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  481/8/4/2017الموضوع رقم 

بيب طشهة  30 قضى فتة  اإلعالص عص وظائ  معيديص باألقسام اإلكلينيكية الموافقة علىـ بشأن  مذكة  شئوص هيئة التدةيس
 النحو التالي :خةيجي كلية الطب جامعة المنوفية على  على أص يكونوا مص مقيم

     الباطنة العامةمعيد بقسم  3عدد  
   جراحة القلب والصدرمعيد بقسم  1عدد  
    الجلدية والتناسليةمعيد بقسم  1عدد  
   الطب الشرعي والسموممعيد بقسم  1عدد  
    التوليد وأمراض النساءمعيد بقسم  3عدد  
  جراحة المخ واألعصابمعيد بقسم  1عدد  
     طب األسرةيد بقسم مع 2عدد  
   النفسية والعصبيةمعيد بقسم  1 عدد 
 عالج األورام والطب النووي معيد بقسم  2 عدد 
   الطب الطبيعي والتأهيلمعيد بقسم  1 عدد 
    طب األطفالمعيد بقسم  5 عدد 
   وجراحة العينطب معيد بقسم  1 عدد 
   جراحة المسالك البوليةمعيد بقسم  2 عدد 
   نجرةاألنف واألذن والحمعيد بقسم  1 عدد 
  نجرةاألنف واألذن والحبقسم  سمعيات معيد 1 عدد 
   الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم  معيد 4 عدد 
   اإلمراض المتوطنةبقسم  معيد 1 عدد 
   التخدير والعناية المركزةبقسم  معيد 4 عدد 
  حرجة بقسم التخديرالحاالت طب ال معيد 3 عدد 
   جراحة التجميل والحروق بقسم  عيدم 1 عدد 
    الجراحة العامةبقسم  معيد 4 عدد 
  طب طوارئ بقسم الجراحة العامة معيد 3 عدد 
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  الدموية واألوعيةالقلب بقسم  معيد 1 عدد 
 معيد بقسم األمراض الصدرية والتدرن   1عدد 
 بقسم األشعة التشخيصية  معيد  2عدد 

 يستوفي الشروط(قسم جراحة العظام )ال يوجد من 
  : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  

 : موضوعات العالقات الثقافية :سادسا
 581/8/4/2017الموضوع رقم 

المـدرس  يفريشريةيص محمرد موسري عف /الطبيبـة مرد بقراءالموافقة على  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
خطـة مـن ال 2014/2015وعضـو بعثـة اإلشـراف المشـترك مـن بعثـات السـنة الثالثـة بالكليـة  اإلكلينيكيـةالباثولوجيا  بقسم  المساعد

قــا علــى نفقــة اإلدارة العامــة للبعثــات طب 21/7/2017بالنمســا لمــدة عــام ثــان بالخــارج اعتبــارا مــن  2012/2017الخمســية الســابعة 
 لنظام اإلشراف المشترك . 

  :ـرارـالقــ

 للجامعة  الموافقة .. ويرفع
 681/8/4/2017الموضوع رقم 

 كل مص : سفةالموافقة على   ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 شيةيص إلى فيينا بالنمسا لمتابعة الطبيبة/ بالكلية  لباثولوجيا اإلكلينيكيةاألستاذ بقسم ار أ.د/ مها عبد الةافع البسيوني 1 

لـك وذعلى رسـالة الـدكتوراه الرئيسي  المشرفو س المساعد بالقسم وعضو بعثة اإلشراف المشترك بفيينا المدر  محمد موسي عفيفي
 عالي طبقا لنظام اإلشراف المشترك.على نفقة وزارة التعليم ال 2017خالل النصف األول من شهر سبتمبر 

فيينــا بالنمســا لحضــور التــدريب فــي إلــى بالكليــة المــدرس بقســم جراحــة القلــب والصــدر  د/ محمررد جمررال الررديص حجرراجررر 2 
 ا لما ورد بخطاب الدعوة الموجهة لسيادته .على نفقته الخاصة طبق 2017 مايو 12حتى  8جراحة الصدر في الفترة من 

إلــى جامعــة كولومبيــا بأمريكــا لتنفيــذ المــدرس بقســم جراحــة المــخ واألعصــاب بالكليــة  د/ حررازم محمررد الششررتاوي نجررمررر 3 
 . 2017جل المخصصه له من اإلدارة العامة للبعثات لمدة ستة أشهر خالل شهر مايو المهمة قصيرة األ

المدرس بقسم طب وجراحة العين بالكلية إلى برشلونة بأسبانيا لحضور مـؤتمر الجمعيـة الرمديـة ر د/ سامح سعد مندوة 4 
 دته بحث مقبول بالمؤتمر . على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيا 2017يونيو  13حتى  10األوروبية في الفترة من 

أســتاذ ورئــيس قســم الباطنــة العامـة إلــى مدريــد بأســبانيا لحضــور المــؤتمر األوروبــي ألمــراض  ررر أ.د/ أحمررد ةبيررع العةبجرري5 
 لحضور المؤتمر . على نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة 2017يونيو  6حتى  4الكلي في الفترة من 

  :ـرارـالقــ

 للجامعة  الموافقة .. ويرفع
 781/8/4/2017الموضوع رقم 

 تةشيح كل مص : الموافقة على ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 )مرشح أساسي( األستاذ بقسم الباطنة العامة   ر أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفةاوي 1 
 )مرشح إحتياطي(أستاذ ورئيس بقسم الباطنة العامة     ر أ.د/ أحمد ةبيع العةبجي2 

بيــة ( مــن البرنــامت التنفيــذي بــين حكومــة جمهوريــة مصــر العر 2للســفر إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك مــن خــالل البنــد )
 . 2016/2018وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لألعوام 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 881/8/4/2017الموضوع رقم 

 الموافقة على قبول اإلعتذاةات المقدمة مص كل مص : ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث  مذكة 
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عـن عــدم السـفر إلـى سويســرا لحضـور المـؤتمر األوروبــي بالكليـة  التخــديراألسـتاذ بقسـم  أشررةف محمرد مصررطفي رر أ.د/ 1
 ذلك لظروف خاصة .على نفقة الجامعة و  2017يونيو  5حتى  3للتخدير في الفترة من 

تحـدة المـدرس بقسـم الجراحـة العامـة بالكليـة عـن عـدم السـفر إلـى جالسـكو بالمملكـة الم ر د/ أحمرد محمرد فروزي عبرد هللا2
علــى نفقــة  2017مــايو  5حتــى  3لحضــور المــؤتمر الجراحــي الــدولي لجمعيــة جراحــي بريطانيــا العظمــي وأيرلنــدا فــي الفتــرة مــن 

 على تأشيرة السفر .الجامعة وذلك لتعذر الحصول 
 لدورة اإلى بولونيا بإيطاليا عند عدم حضور األستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام بالكلية  ر أ.د/ أحمد البدوي شاهيص3

 لتعذر وذلك على نفقته الخاصة  2017مارس  31حتى  27التدريبية عن أورام العظام بمعهد ريزولي بإيطاليا  في الفترة من 
 .ة السفر الحصول على تأشير 

تحـدة إلـى لنـدن بالمملكـة المالمدرس بقسم جراحة المسالك البوليـة بالكليـة عـن عـدم السـفر  ر د/ محمد كمال محمود عمة4
 2017مــارس  28حتــى  24المســالك البوليــة فــي الفتــرة مــن لحضــور المــؤتمر الســنوي الثــاني والثالثــين للجمعيــة األوربيــة لجراحــي 

 الحصول على تأشيرة السفر .على نفقته الخاصة وذلك لتعذر 
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة 
 198/8/4/2017الموضوع رقم 

اد حمرد عبرد الجرو إحاطة المجلس علما برالتقةية المقردم مرص د/ فاطمرة أ ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
فرها إلـــى شـــنغهاي بالصـــين لحضـــور المـــؤتمر الســـادس والعشـــرين المـــدرس بقســـم طـــب األســـرة بالكليـــة وذلـــك عـــن ســـ اإلسرررةيجي 

ل علـى نفقـة الجامعـة وقـد قامـت بعمـ 2017فبرايـر  19حتـى  15للجمعيـة األسـيوية لدراسـة الكبـد فـي الفتـرة مـن لإلجتما  السـنوي 
 .  25/3/2017بالقسم بتاريخ سمينار 
  :ـرارـالقــ

 .... ويرفع للجامعة .المجلس علما أحيط

 028/8/4/2017رقم  الموضوع

جررال التعلرريم مشررةوع بةوتوكررول التعرراوص فرري مإبررداء ةأي الكليررة فرري  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 بيص حكومة جمهوةية مصة العةبية وحكومة نيجيةيا االتحادية والمقتةح مص الجانب النيجيةي  .العالي 
  :ـرارـالقــ

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

 ـ تبادل الزيارات العلمية )هيئة التدريس ـ هيئة معاونة( .1
 ـ إجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة .2
 ـ تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بين البلدين .3
 لدين .ـ إعداد برامت لزيارات المستشفيات الجامعية بين الب4
 ـ تبادل زيارات وفود طالبية بين البلدين .5
 ـ تبادل المجالت والدوريات والبحوث العلمية .6
 ـ اإلطال  على أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتين .7 

 

 :  موضوعات البحوث العلمية :اسابع
 182/8/4/2017الموضوع رقم 

ةيس وهرم علرى الموافقة على تسجيل أبحاث للسراد  أعضراء هيئرة الترد ـ بشـأنلبحوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا وا
  النحو التالي : 

 عدد األبحاث الدةجة القسم االسرررررم م
 10 أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء محمد عبد هللا مرزوق د/  1
 5 مدرس الباثولوجيا  نانيس شوقي شبل هولةد/  2
 1  أستاذ مساعد الباطنة العامة السالم داوودعالء الدين عبد د/ 3
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 2 مدرس األطفالطب  سيمنجالء فتحي بر د/  4
 5 مدرس التخدير عبد العظيم عبد الحميد البكري د/  5
 5 مدرس الهستولوجيا نادية سعيد بدوي خيرد/  6
 9 مدرس جراحة العظام ياسر سعد الدين حنوتد/  7
 2 مدرس مراض العصبية والطب النفسياأل مصطفى صالح محمد مليجيد/  8
 4 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية د/منى أحمد الشافعي 9
 7 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية د/ أمال عبد الرسول سليمان 10

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 282/8/4/2017الموضوع رقم 

 كل مص : الموافقة على تةشيح  ـ بشأنا والبحوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العلي
 بالكلية  التوليد وأمراض النساءبقسم  مساعد ستاذأ   أسامة على الكيالنيد/ ر 1
 مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية ستاذأ ر د/ محمد عبد هللا عبد السالم ةزق 2
 الصدرية والتدرن بالكلية مساعد بقسم األمراض ستاذأ  د/ ةباب عبد الةازق الوحش  ـ3
 مدرس بقسم الباثولوجيا بالكلية  د/ نانيس شوقي شبل هولة ـ 4

 لمكافأة النشر العلمي .
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 382/8/4/2017الموضوع رقم 

 :سيادتها لمقدم من ــــ بشأن المشرو  البحثي ارئيس قسم النفسية والعصبية لمياء جمال الحمراوي عرض خطاب أ.د/ 
 Early detection and management of autistic spectrum disorders, Attention deficit hyperactiveــ 1

disorders and intellectual disability in Egypt, Clinical, Biological and therapeutic study   
ة فـي مصـر دراسـة إكلينيكيـة وبيولوجيـ الذهنيـة واإلعاقـةتشـتت االنتبـاه التدخل المبكـر ضـد طيـف التوحـد واضـطراب فـرط الحركـة و 

 .لبحث تمويله  البحوث العلمية بالجامعة إلدارة لتقديمهوذلك  وعالجية 
 Against addiction relapse in Egyptـ  2

(combined pharmacological and Non-pharmacological interventions),Clinical, Biological and 

therapeutic study 

ــدوائي(: دراســة ( ــدوائي وغيــر ال لعلميــة وبيولوجيــة وعالجيــة وذلــك لتقديمــه إلدارة البحــوث ا إكلينيكيــةالجمــع بــين التــدخل العــالج ال
 بالجامعة لبحث تمويله .

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
 482/8/4/2017الموضوع رقم 

مرص  عةض الطلب المقدم مص الطبيب/ هاني جرالل إبرةاهيم خفراجي ر بشرأص الموافقرة علرى نقرل تسرجيل ماجسرتية طرب األطفرال
 . 2014بة بدةاسة الماجستية بكلية طب القاهة  دوة أكتو كلية طب القاهة  إلى كلية الطب جامعة المنوفية حيث أنه مقيد 

  :ـرارـالقــ

 طفال .يحول إلي مجلس قسم طب األ
 582/8/4/2017الموضوع رقم 

 إعفاء كل مص  الموافقة على ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 إيماص ةمضاص بدوي  /الطبيبةر 2  هناء شعباص محمد السيد /الطبيبةر 1
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ها لسرابق دةاسرتاحاص بعض المقرةةات مص حضوة امت 2014لدرجة الماجستير في أمراض الباطنة العامة بدورة أكتـوبر المقيديص 
 ستية الجزء األول مص جامعة بنها .ا حاصليص على ماجمفي ماجستية أمةاض الباطنة العامة حيث أنه

 حضوة وامتحاص المقةةات اآلتية : ايتحملو أص على 
 اإلحصاء الطب وطرق البحث ـ مقرر في اللغة االنجليزية .مقرر علمي في  الجزء األول :

كلينيكي( في األمراض الباطنة العامة ـ مقرر إختياري  اني :الجزء الث  مقرر علمي )نظري وا 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة.. ويرفع للجامعة
 682/8/4/2017الموضوع رقم 

تخصصـات سرتية دبلوم وماج( 89لعـدد )الموافقة على مد فتة  الدةاسة  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 لفة .مخت

  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة. :  وهم لمد  عام آخةلهم  مد فتة  الدةاسةالموافقة على 

 طب األطفال ماجستير   نشوى صابة يوس  أبو سكينةر ط /1
 طب األطفال ماجستير     مةو  إبةاهيم حامد حبيبر ط /2
 ماجستير طب األطفال   ر ط /عمةو محمد ةفعت إبةاهيم نصاة 3 

 ماجستير طب األطفال     سيد فهمي سيد النحاس/ط  4 

 ماجستير طب األطفال   ر ط /أمل يوس  محمود عبد العزيز 5 

 ماجستير طب األطفال   ر ط /إبةاهيم محةوس أبو سبع 6 

 ماجستير طب األطفال     ر ط /محمود محمد أبو خليل7 

 ماجستير طب األطفال    وائل عادل الشافعير ط /8 

 ماجستير طب األطفال      ا أحمد مجدي ر ط /مه9 

 ماجستير طب األطفال  ر ط /عمةو عبد الغفاة إبةاهيم إسماعيل10 

 ماجستير طب األطفال  ر ط /عمةو علي عبد الخالق علي الشامي11 

 ماجستير طب األطفال   ر ط /محمد عمة عبد العزيز خليل 12 

 فالماجستير طب األط     ر ط /إسماعيل سعيد محمد13 
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير     ر ط /ةحاب عبد الفتاح سعد 14 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     ر ط /مةو  سمية محمد كحلة15 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية     ر ط /مناة جميل ماضي16 

 تناسليةماجستير األمراض الجلدية وال    ر ط /مةو  السيد محمد شعيب17 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    ر ط /مي عبد المةضي عبد هللا عمة18 

 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم    ر ط /شيماء شحاتة محمد مهةاص19 

 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم   ر ط /أمية  عبد الةؤف فهمي هيكل 20 

 التوليد وأمراض النساء ماجستير   ر ط /مي محمود محمد سلطاص 21 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء     ر ط /إسالم محمد عبد العزيز22 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    محمد عبد العزيز عبد الةحيمر ط /23 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   ر ط /محمد فؤاد أحمد الخةباوي 24 

 اجستير جراحة العظامم   ر ط /أحمد محمد نجيب سعيد كشك 25 

 ماجستير جراحة العظام     م حلمياأحمد أكة ر ط /26 
 ماجستير جراحة العظام   ر ط /عالء محمد عبد السالم حمد 27 
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 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    فاطمة مةزوق محمد ةويشدر ط /28 
 ماجستير طب األسرة   ر ط /هناء شوفي محمد عيسي29 

 ماجستير طب األسرة    مد السيدمحر ط /سعدية 30 

 ماجستير طب األسرة   ر ط /والء ذكي عبد العزيز عبد هللا31 

 ماجستير طب األسرة   ر ط /فاطمة الزهةاء سمية محمود32 

 ماجستير طب األسرة   ر ط /مصلح صالح الديص مصطفي33 

 ةماجستير التخدير والعناية المركز    ر ط /محمد السيد محمد أبو صواص34 

 طب الحاالت الحرجةماجستير    ر ط /محمد عصام سعيد صالح35 

 ماجستير التخدير والعناية المركزة   محمود سعد محمد عبد الصمدر ط /36 

 طب وجراحة العينماجستير    أحمد صفي الديص صبةي ر ط /37 

 ماجستير طب وجراحة العين   نجالء محمود محمد عبد الكةيمر ط /38 

 ماجستير الباثولوجيا   بة محمود أبوشعيشعر ط /هبة جا39 

 ماجستير الباثولوجيا    ر ط /هند علي الشحات علي40 

 ماجستير األشعة التشخيصية   ر ط /محمد ةمضاص توفيق طاهة41 

 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   ر ط /هشام محمد عبد اللطي  42 

 ر األمراض النفسية والعصبيةماجستي    محمد عبد الواحد عبد المحسصر ط /43 

 ماجستير الباطنة العامة   ر ط /محمود صابة جابة عزجولة 44 

 ماجستير الباطنة العامة   ر ط /محمد فاةوق متولي سالم 45 
 ماجستير الباطنة العامة   ر ط /تامة إبةاهيم عبد الةحمص  46 

 لدمويةالقلب واألوعية اماجستير     موسير ط /محمد عبد المقصود 47 

 ماجستير القلب واألوعية الدموية    ر ط /محمد فتحي صابة  48 

 ماجستير الجراحة العامة   ر ط /أشةف مجدي مصطفى محمد 49 

 ماجستير الجراحة العامة   ر ط /دينا هاني أحمد عبد الغني 50 

 ماجستير الجراحة العامة    محمد صالح عبد الحميد ر ط /51 

 ماجستير الجراحة العامة   ةيب محمد ر ط /سامح حسص الغ52 

 ماجستير الجراحة العامة    ر ط /وليد علي محمد العباسي53 

 ماجستير الجراحة العامة    ر ط /شةي  السيد بكة إبةاهيم54 

 دبلوم القلب واألوعية الدموية   ر ط /سامي أحمد أبو الفضل زهة  55 

 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم  ر ط /محمد صالح عبد الفتاح العدوي 56 
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   ر ط /أماني مصطفى صالح أحمد57 

 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   ر ط /أيمص فوزي إبةاهيم حسيص58 

 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   ر ط /أماني أحمد محمد الشةقاوي 59 

 دبلوم الجراحة العامة   لعزيز ر ط /عماة عبد الوهاب عبد ا60 

 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ر ط /زينب محي الديص منصوة سنوسي 61 

 دبلوم جراحة العظام  ر ط /شةي  محمد صالح الديص الصاوي 62 

 دبلوم جراحة العظام   ر ط /أحمد مصطفى عبد المنعم محمد63 

 عظامدبلوم جراحة ال   ر ط /الحسص جمال ابوزيد عيسى64 

 دبلوم جراحة العظام   ر ط /عمةو عزت مسعد محمد كحلة65 
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 دبلوم جراحة العظام    ر ط /هيثم إباهيم علي الزند66 

 دبلوم جراحة العظام   ر ط /عماد دةدية عبد هللا محمد67 

 دبلوم الباطنة العامة  ر ط /عبد الفتاح محمود علي األخناوي 68 

 دبلوم الباطنة العامة   النها محمد عبد العليم الجمر ط /69 

 دبلوم الباطنة العامة    ر ط /تامة محمد السعيد 70 

 األمراض الصدريةدبلوم    ر ط /مايكل عبد المسيح إبةاهيم71 

 دبلوم القلب واألوعية الدموية    ر ط /محمد فكية صقة الفةس72 

 دبلوم القلب واألوعية الدموية   محمود سعيد عبد الستاةر ط /73 

 دبلوم التوليد وأمراض النساء   ر ط /أميمة جود  محمد عبد اللطي 74 

 دبلوم جراحة المسالك البولية   ر ط /محمد محمد عبد المنعم الهلواص75 

 الجراحة العامةدبلوم     ر ط /محمد أحمد قدةي خليل76 

 دبلوم الجراحة العامة   ر ط /محمود محمد علي فياض 77 

 دبلوم الجراحة العامة  أحمد عبد الحميد در ط /أحمد أبو السعو 78 

 دبلوم الجراحة العامة    ر ط /حسص جاد المولى أحمد79 

 دبلوم الجراحة العامة   ر ط /وليد عبد المنص  عبد القادة80 

 دبلوم طب األطفال    ر ط /نهال سامي سعيد 81 

 دبلوم طب األطفال    ر ط /منى حسص علي حسص82 
 دبلوم طب األطفال    لظي إباهيمر ط /مينا يوس  83 
 دبلوم طب وجراحة العين   ر ط /أمية  سمية عبد العاطي أحمد84 

  دبلوم طب وجراحة العين   ر ط /ساة  عبد الةازق عمة محمد85 
 ماجستير طب األسرة     ر ط /محمد ةزق عبد الفتاح86
 ماجستير طب وجراحة العين   ر ط /مهاب محمد عبد السميع87
 طب وجراحة العين دبلوم   /أحمد ممدوح السيد السيد ر ط88
 دبلوم أمراض الباطنة العامة    أحمد عطية محمد المغةبير ط /89

 782/8/4/2017الموضوع رقم 

اجسـتير ودكتـوراه ( درجـة دبلـوم وم11لعـدد )الموافقرة علرى إيقراف القيرد  ــ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 ات مختلفة .تخصص

  :ـرارـالقــ
  ويرفع للجامعة 000:على النحو التالي إيقاف القيد لهمالموافقة على 

 لظروف خاصة       1/4/2017لمدة عام   دبلوم القلب واألوعية الدموية          أحمد محمد شاكة إبةاهيم ر ط/1
 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عام   دبلوم األنف واألذن والحنجرة          أحمد محمد عبد السالم ر ط/2
 لظروف خاصة       1/4/2015لمدة عام          ماجستير األشعة التشخيصية          محمد ةمضاص توفيق طاهة ر ط/3
 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عام  ماجستير القلب واألوعية الدموية           نايل هبه أبو نايل جبة ر ط/4
 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عام    ماجستير الباطنة العامة        لسيد إبةاهيم الحبشينهلة ا ر ط/5
 لظروف خاصة       1/4/2017لمدة عام   ماجستير الباثولوجيا االكلينيكية      داليا علي عبد الةازق الجمال ر ط/6
 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عام  سليةراض الجلدية والتنااألمماجستير       إيناس عبد العزيز محمد  ر ط/7
 لظروف خاصة      1/10/2016لمدة عام    ماجستير طب األطفال ر ط /إيماص حسني محمد موسي 8
 لظروف خاصة        1/4/2017لمدة عام   ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية ر ط /آيات محمد سليماص طاحوص 9

 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عام    دكتوراه التخديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر      د محمد يوس  السيررررررررررررر ر ط/10
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 لظروف خاصة     1/10/2016لمدة عام   دكتوراه القلب واألوعية الدموية      مةسي مصطفي مةسي  ر ط/11
 828/8/4/2017الموضوع رقم 

اجسـتير تخصصـات ( درجة دبلوم وم88لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنا والبحوث مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العلي
 مختلفة .
  :ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة على النحو التاليإلغاء القيد  الموافقة على

 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجراحة العامة  غانم عبد الفتاح غانم موسي   ر ط/1
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجراحة العامة  حمد أحمد يوس   يوس  م ر ط/2
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجراحة العامة  محمد فتح هللا مليجي عطو    ر ط/3
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجراحة العامة  ةائ  فوزي أسعد هةقلي    ر ط/4
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجراحة العامة    محمد محمد إبةاهيم علي ر ط/5
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجراحة العامة  حسص سليماص حسص بدة   ر ط/6
 لم يتقدموا لدخول االمتحان      دبلوم الجراحة العامة  عماد محمد محمد مبةوك   ر ط/7
 لم يتقدموا لدخول االمتحان      العامةدبلوم الجراحة   سامح محمود محمد عطية   ر ط/8
 لم يتقدموا لدخول االمتحان      دبلوم الجراحة العامة  إيهاب محمد العزازي أحمد   ر ط/9

 لم يتقدموا لدخول االمتحان      دبلوم الجراحة العامة     محمد محمد علي حسص ر ط/10
 لم يتقدموا لدخول االمتحان      امةدبلوم الجراحة الع  عطية خيةي عطية أبو العال   ر ط/11
 لم يتقدموا لدخول االمتحان      دبلوم الجراحة العامة  حازم عبد الحليم السعيد    ر ط/12
 لم يتقدموا لدخول االمتحان      دبلوم الجراحة العامة  أحمد محمد إبةاهيم مصطفي   ر ط/13
 لتجاوز المدة القانونية      فالدبلوم طب األط  أمنية محمد حمدي عبد العال   ر ط/14
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  ثةوت إبةاهيم حسنيص زهةاص   ر ط/15
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  محمود محمد عبد القادة يونس  ر ط/16
 لمدة القانونيةلتجاوز ا      دبلوم طب األطفال  إيماص الدسوقي علي أحمد   ر ط/17
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  أمية محمد أحمد الشةي    ر ط/18
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  إيماص محمد أبو اليزيد محمد   ر ط/19
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  محمد علي المتولي شامية   ر ط/20
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  وحيد فةيد يونس ةمضاص   ط/ر 21
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  مصطفي محمد محمد سليم ر ط/22
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال هاني مصطفي محمد أبو المجد   ر ط/23
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال     محمود محمد عبد العال ر ط/24
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال     هناء سامي السيد عزب ر ط/25
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  أمينة محمد حمدي عبد العال   ر ط/26
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم طب األطفال  هبه عزاز محةوس عزاز   ر ط/27
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  أحمد جابة سعد عبد اللطي    ر ط/28
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية ةواء محمد صالح الديص يوس   ر ط/29
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية     عال صبحي إبةاهيم ر ط/30
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  أمجد زكةيا نخلة إبةاهيم   ر ط/31
 لتجاوز المدة القانونية     دبلوم الجلدية والتناسلية محمود عبد الةحمص علي شعالص ر ط/32
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  محمد محمد عبد الجليل   ر ط/33
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 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية     والء محمد محمود ر ط/34
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  ةحاب السيد السيد الصفطي   ر ط/35
 اوز المدة القانونيةلتج      دبلوم الجلدية والتناسلية  شيةيص محمد فتحي العدل   ر ط/36
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية   أيمص محمد خليل   ر ط/37
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية حناص األمام ةجب علي   ر ط/38
 نيةلتجاوز المدة القانو       دبلوم الجلدية والتناسلية   سالي محمد ةضا   ر ط/39
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  هدى السيد حسص حسيني   ر ط/40
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  هبة غانم بسوني مبةوك   ر ط/41
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  إيماص حلمي عبد الغني   ر ط/42
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية   ةامي عبد هللا إبةاهيم   ر ط/43
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  داليا صابة سعد السعداوي  ر ط/44
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية   محمد حسص كساب   ر ط/45
 لتجاوز المدة القانونية      دبلوم الجلدية والتناسلية  يةوي السيد حسص حسينم ر ط/46
 تقدم لدخول االمتحانتلم       دبلوم طب األطفـــــــــــــــال  ةشا عمة محمد بشندي   ر ط/47
 تقدم لدخول االمتحانيلم       دبلوم طب األطفـــــــــــــــال  محمد فتحي حسص حسيص   ر ط/48
ــــم ت      دبلوم طب األطفـــــــــــــــال  زينب محمد محمد علي فايد   ر ط/49 ــــدخول االمتحــــانل ــــدم ل  تق
 لدخول االمتحان دملم يتق      دبلوم طب األطفـــــــــــــــال  محمد محمود موسى محمد   ر ط/50
 دم لدخول االمتحانتقلم ت      دبلوم طب األطفـــــــــــــــال   هاله ةجب عبد هللا  ر ط/51
 تقدم لدخول االمتحانلم ت   دبلوم التوليد وأمراض النساء  إيماص مجدي محمد زهةاص  ر ط/52
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء  عةفات محمد عباس دةويش  ر ط/53
 المدة القانونيةلتجاوز    دبلوم التوليد وأمراض النساء  السيد عبده السيد محمود  ر ط/54
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء  هدى عبد العزيز عبد الواحد ر ط/55
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء  فاطمة فتحي محمد توفيق  ر ط/56
 المدة القانونية لتجاوز   دبلوم التوليد وأمراض النساء  عزيز  محمد الدسوقي يونس  ط/ ر57
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم التوليد وأمراض النساء  إسالم عبد الحميد محمود  ر ط/58
 نحاتقدم لدخول االمتتلم     دبلوم األمراض الصدرية  إيماص مختاة علي خضية  ر ط/59
 تقدم لدخول االمتحانلم ت    دبلوم األمراض الصدرية   سمة إبةاهيم حسيص  ر ط/60
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية  محمد عطا محمد الشةي   ر ط/61
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية  باسم حنا تودةي اسكندة  ر ط/62
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية  وائل صبةي عطية الصعيدي  ر ط/63
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية  محمد محمد  تامة فاةوق  ر ط/64
 تقدم لدخول االمتحانتلم     دبلوم طب وجراحة العين  أمنية لطفي عبد هللا نواةه   ر ط/65
 تقدم لدخول االمتحانتلم     دبلوم طب وجراحة العين  نجالء محمد عبد هللا جمعه   ر ط/66
 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب وجراحة العين  يخائيل  كةستيص ةاتب ناةوز م ر ط/67
 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب وجراحة العين  محمد محمد عزت محمد   ر ط/68
 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم طب وجراحة العين  احمد طاةق محمد كمال محمد   ر ط/69
 لم يتقدم لدخول االمتحان    لوم طب وجراحة العيندب  هشام علي عبد هللا عباس   ر ط/70
 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   ميةا محب ليوص جندي   ر ط/71
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 لتجاوز المدة القانونية   دبلوم جراحة المسالك البولية  أحمد عبد الفتاح عبد النبي   ر ط/72
 ـان قدم لدخول االمتحلم يت   دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  محمد عالء الديص عبد الةحمص   ر ط/73
 لم يتقدم لدخول االمتحـان    دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام مصطفى بلتاجي سليماص مصطفى ر ط/74
 لم يتقدم لدخول االمتحــان    دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  حامد إبةاهيم أحمد حجازي   ر ط/75
 لم يتقدم لدخول االمتحــان    دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  أحمد محمد إسماعيل ةشدي    ر ط/76
 لم يتقدم لدخول االمتحــان    دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  وائل سعد سلومة البحيةي   ر ط/77
 لم يتقدم لدخول االمتحــان    دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام حمد الشناوي محمد علي  محمد أ ر ط/78
 لم يتقدم لدخول االمتحـان    دبلوم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــام  ةامي عزت حبيب سيداةوس   ر ط/79
 لتجاوز المدة القانونية    األمراض المتوطنةدبلوم     يمةحمد السعيد أحمد زغأ ر ط/80
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض المتوطنة    جمال شوة   أحمد حسص ر ط/81
 لتجاوز المدة القانونية    دبلوم األمراض المتوطنة  أحمد علي بسيوني بةبة   ر ط/82
 القانونية لتجاوز المدة    دبلوم األمراض المتوطنة  ناصة عبد النبي عمة عوض   ر ط/83
 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم األمراض المتوطنة إيهاب محمد عبد الوهاب العوض   ر ط/84
 لم يتقدم لدخول االمتحان    دبلوم األمراض المتوطنة هيثم محمود محمد توفيق محمد   ر ط/85
  دخول االمتحانلم يتقدم ل    دبلوم األمراض المتوطنة   عالء جمال عبد المقصود محمد ر ط/86
 الستقالتها من طبيب مقيم بمعهد الكبد       ماجستير التخدير والعناية المركزة  ساة  سعد حامد عبد هللا   ر ط/87
  بنــــــــــــــــــــاءا علـــــــــــــــى طلبـــــــــــــه  مـــــــــة دكتوراه الجراحة العا  عماد عماد الديص ةفاعي بدية   ر ط/88

 928/8/4/2017الموضوع رقم 

طالــب لدرجــة  (3لعــدد )الكليررة و إلررى الموافقررة علررى نقررل القيررد مررص  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 الماجستير تخصصات مختلفة.

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة 000: لكل من نقل القيدالموافقة على 
 من طب بنها إلى طب المنوفية     تير الباطنة العامةماجس   أحالم ةبيع محمودر ط/ 1
 من طب طنطا إلى طب المنوفية    ماجستير العظــــــــــــــــــــــــام   أبو بكة عماد الميهي ر ط/ 2
 من طب المنوفية إلى معهد الكبد القومي        دكتوراه الباطنة العامة محمد السيد محمد حجازي ر ط/  3

 308/8/4/2017الموضوع رقم 

ودكتـوراه جسـتير ( درجـة ما3لعـدد )الموافقرة علرى تعرديل لجنرة اإلشرةاف  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

  : ـرارـالقــ
 لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة تعديل لجنة اإلشةافالموافقة على 

 طب األطفالماجستية     ي مها أحمد مجدي الهنداو  /ر ط1
 بالكلية طب األطفالقسم ب مدرس   وائل عباس بحبحد/ بإضافة 

 طب وجةاحة العيصماجستية     أحمد طاةق أبو بكة يسص /ر ط2
 بالكلية وجراحة العينطب قسم ب أستاذ مساعد   فةيد محمد وجديد/ بإضافة 

 الباثولوجيا دكتوةاه     شيماء سعد الخولي /ر ط3
 الباثولوجيا بكلية الطب جامعة أسيوط قسم أستاذ مساعد ب ةانيا مقبول أحمد مقبولد/  بإضافة

 183/8/4/2017الموضوع رقم 

سرامية سرامي /ةللطبيبـالماجسرتية الموافقة على تعرديل موضروع ةسرالة  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 لرسالة على النحو التالي :جوهريا ليكون موضو  ا تعديالمحمد مشعل 
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 وسطالعالقة بيص تعدد اشكال الكوالجيص جيص النوع األول وهشاشة العظام في المةضي المصابيص بانيميا البحة المت
  : ـرارـالقــ
 ... ويرفع للجامعة الموافقة

 283/8/4/2017الموضوع رقم 

كتوةاه الرد منح دةجرةو قة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية المواف ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 . كةيمة عبد الهادي دياب على /بيبةللط الباثولوجيا اإلكلينيكيةفي 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 383/8/4/2017الموضوع رقم 

توةاه الردك منح دةجرةو اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية الموافقة على  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 باسم عبد الفتاح الجزاة . /بيبللط في جةاحة المسالك البولية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 483/8/4/2017الموضوع رقم 

كتوةاه الرد منح دةجرةو ية الفةدية والجماعية الموافقة على اعتماد التقاة  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 . محمد محمد مجدي الديب /بيبللط في جةاحة العظام

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 583/8/4/2017الموضوع رقم 

كتوةاه الرد ح دةجرةمنو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشـأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 هناء سعيد عبد الحافظ . /بيبةللط في التخدية والعناية المةكز 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 683/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.72ر22 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير اسالم محمد ةاشد /بيبللط جستية في أمةاض الباطنة العامةالما

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 783/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.82ر69 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير إيماص محمد توفيق عبد اللطي  /بيبةللط الماجستية في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 838/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الفةديررة والجماعيررة الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.76ر41 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير مني عبد الحي محمد الجندي /بيبةللط الماجستية في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 938/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة الموافقررة علررى  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.77ر5 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير سمية محمد إبةاهيم يونس /بيبةللط الماجستية في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة



   9/4/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الثامنة" الجلسة" لكلية مجلس امحضر اجتماع 

 

20 

 408/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو لموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة ا ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.81ر86 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير ةانيا صالح الديص حسيص على /بيبةللط الماجستية في طب األطفال

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 184/8/4/2017الموضوع رقم

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنالبحرروث مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا و 
 %.68ر11 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير سعيد ةضا عبدالمنعم الفخةاني /بيبةللط الماجستية في التخدية والعناية المةكز 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 284/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنوكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث  /مررذكة  أ.د
 %.84ر94 ونسبة مئوية جدا جيد عام بتقدير ةيهام عبد هللا محمود البةبةي  /بيبةللط الهستولوجياالماجستية في 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 348/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.72ر83 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير مني عبد الباةي محمد خطاب /بيبةللط الماجستية في طب األسة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 484/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 ونســبة مئويــة جيررد جرردا عــام بتقــدير محمررد محمررد عبررد الررةحيم عبررد الجررواد علررى /بيــبللط الماجسررتية فرري طررب وجةاحررة العرريص

 %.75ر94
  :ارـرـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 584/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.66ر57 ونسبة مئوية //جيد عام بتقدير حمدي أحمد على محمد /بيبللط الماجستية في طب وجةاحة العيص

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 648/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.72ر71 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ماةياص سمية شوقي سالم /ةبيبللط الماجستية في طب وجةاحة العيص

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 784/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.72ر45 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ةمحمد محمد منصوة عبد البصي /بيبللط الماجستية في الجةاحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 884/8/4/2017الموضوع رقم 
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 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.68ر61 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير وزي أحمد جعفةمحمد ف /بيبللط الماجستية في الجةاحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 948/8/4/2017الموضوع رقم 

 منح دةجةو الموافقة على اعتماد التقاةية الفةدية والجماعية  ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .%66ر28 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير السيد عبد الحكيم سي  الديص عجيبة /بيبطلل الماجستية في الجةاحة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 085/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.78ر75 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير محمد أمجد عبد المنعم العجمي /بيبللط ستية في الجةاحة العامةالماج

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 185/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةماعيررة و الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والج ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.85ر88 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير شيةي سليم فوزي عازة /بيبةللط الماجستية في األمةاض العصبية والطب النفسي

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 285/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو عتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة الموافقررة علررى ا ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.74ر87 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير كةيم محمد العةبي حسيص /بيبللط الماجستية في أمةاض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 385/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنالبحرروث مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا و 
 %.77ر62 ونسبة مئوية جيد جدا عام بتقدير إيماص فتحي السيد الدمياطي /بيبةللط الماجستية في التخاطب

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 485/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنةاسررات العليررا والبحرروث مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للد
 %.65ر66 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير غاد  عبد الفتاح الجمال /بيبةللط الماجستية في أمةاض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 585/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأن  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث مررذكة 
 %.84ر39 ونسبة مئوية جداجيد عام بتقدير محمد ةفعت محمود مازص  /بيبللط الماجستية في أمةاض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 685/8/4/2017قم الموضوع ر

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.71ر36 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير محمود صالح عبد الحكيم /بيبللط طب المناطق الحاة  وصحتهاالماجستية في 

  :ـرارـالقــ
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 ويرفع للجامعة الموافقة ..

 785/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.65ر29 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير نهي محمد شحاته إبةاهيم /بيبةللط الماجستية في طب األسة 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 885/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.74ر94 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير شيماء سمية محمود /بيبةللط الماجستية في األشعة التشخيصية

  :ـرارـلقــا

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 598/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.75ر72 مئوية ونسبة جيدجدا عام بتقدير هبه محمد عبد الةحمص /بيبةللط الماجستية في األشعة التشخيصية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 086/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.68ر14 ونسبة مئوية جيد// عام يربتقد نانسي ةأفت أحمد الحسيني /بيبةللط الماجستية في الميكةوبيولوجيا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 186/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.84ر2 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير اهيم سالمإسةاء عاط  إبة  /بيبةللط الماجستية في الفسيولوجيا

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 286/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 نسبة مئويةو  ممتاز عام بتقدير محمد توفيق عبد الةحمص عبد الهادي خل  هللا /بيبللط الماجستية في التوليد وأمةاض النساء

 %.85ر35
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 386/8/4/2017الموضوع رقم 

 ح دةجررةمررنو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.69ر99 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير ةشا محمد ةشاد المصةي  /بيبةللط الماجستية في الباثولوجيا اإلكلينيكية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 486/8/4/2017الموضوع رقم 

  منح دةجةو ة الفةدية والجماعية الموافقة على اعتماد التقاةي ـ بشأنمذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 يــةونســبة مئو  جررداجيد عــام بتقــدير مهررا صررالح النررادي عفيفرري /بيبــةللط الماجسررتية فرري الطررب الشررةعي والسررموم اإلكلينيكيررة

 %.83ر38
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
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 586/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.77ر53 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير إيماص سعيد محمد صابة يونس /بيبةللط الماجستية في التخدية والعناية المةكز 

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 686/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنلكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث مررذكة  أ.د/ وكيررل ا
 ئويـــةمونســبة  جيدجرردا عــام بتقــدير أميررة  محمرررد عبررد هللا أبررو الحسرررص /بيبــةللط الماجسررتية فرري األمررةاض الجلديرررة والتناسررلية

 %.77ر45
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 786/8/4/2017ع رقم الموضو

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.94ر55 ونسبة مئوية ممتاز عام بتقدير سعاد شبل شبل أبو حبسة /بيبةللط الماجستية في الهستولوجيا

  :ـرارـالقــ

 جامعةالموافقة .. ويرفع لل
 886/8/4/2017الموضوع رقم 

 /بيـبللط ة العامرةالجةاحرالموافقة على منح دبلروم الدةاسرات العليرا فري ـ بشأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) شةي  محمد إسماعيل

  :ـرارـالقــ
 افقة .. ويرفع للجامعةالمو 

 698/8/4/2017الموضوع رقم 

 ةلباطنرة العامراأمرةاض الموافقرة علرى مرنح دبلروم الدةاسرات العليرا فري ــ بشـأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .ا بالكلية ( من الالئحة الداخلية للدراسات العلي8وذلك طبقا لنص المادة ) إسةاء ممدوح الحسيني سيد /بيبةللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 
 087/8/4/2017الموضوع رقم 

 يرةلمسرالك البولاجةاحرة الموافقة علرى مرنح دبلروم الدةاسرات العليرا فري ـ بشـأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .لالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية ( من ا8وذلك طبقا لنص المادة ) أحمد محمد سعيد الزقزوقي /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 187/8/4/2017الموضوع رقم 

اليرا د /بيـبللط سرة طب األالموافقة على منح دبلوم الدةاسات العليا في ـ بشأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8نص المادة )وذلك طبقا ل جمال شحاته ميخائيل

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 278/8/4/2017الموضوع رقم 

 سراءد وأمرةاض النالتوليرالموافقة علرى مرنح دبلروم الدةاسرات العليرا فري ـ بشـأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) جدي محمد يونسمحمد م /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 387/8/4/2017الموضوع رقم 
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 اءةاض النسرد وأمرالتوليرالموافقة علرى مرنح دبلروم الدةاسرات العليرا فري ـ بشـأن مذكة  أ.د/ وكيل الكلية للدةاسات العليا والبحوث 
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) محمد حسيص محمد الخولي /بيبللط

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 487/8/4/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأن مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث  ض الجلديررة األمررةاةاسررات العليررا فرري الموافقررة علررى مررنح دبلرروم الدـ
 لعليا بالكليةا( من الالئحة الداخلية للدراسات 8وذلك طبقا لنص المادة ) سمة عالء الديص عبد الةؤوف عياد /بيبةللط والتناسلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 587/8/4/2017الموضوع رقم 

ــ بشــأن البحرروث مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا و  ض الجلديررة األمررةاالموافقررة علررى مررنح دبلرروم الدةاسررات العليررا فرري ـ
 الكليةب( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا 8وذلك طبقا لنص المادة ) سماح عبد الجابة محمد قطب /بيبةللط والتناسلية

  :ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 687/8/4/2017الموضوع رقم 

نرراطق الحرراة  طررب المالموافقررة علررى مررنح دبلرروم الدةاسررات العليررا فرري ـــ بشــأن أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث مرذكة  
 .( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية 8وذلك طبقا لنص المادة ) حسام على جزة عصفة /بيبللط وصحتها
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 778/8/4/2017وع رقم الموض

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.70ر14 ونسبة مئوية جيد// عام بتقدير صفاء محمد عبد الوهاب /بيبةللط الماجستية في أمةاض الباطنة العامة

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة الموافقة ..
 788/8/4/2017الموضوع رقم 

 مررنح دةجررةو الموافقررة علررى اعتمرراد التقرراةية الفةديررة والجماعيررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 %.76ر41 ونسبة مئوية جيدجدا عام بتقدير أحمد يحيي سالم مةسي /بيبةللط الماجستية في أمةاض القلب واألوعية الدموية

  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 798/8/4/2017الموضوع رقم 

( رســالة 27لعــدد )الموافقررة علررى تشرركيل لجنررة الفحررة والمناقشررة  ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 تخصصات مختلفة . ماجستية ودكتوةاه

 ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة .لمجلة .. قبول النشة باوذلك بعد النحو التالي لهم على للجنة ا الموافقة على تشكيل
 دكتوةاه طب األطفال  أحمد محمد محمد الفيشاوي ر ط/ 1

 اللجنة :
 ــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــ أستاذ ورئيس   ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي

 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفال بكلية الطب جامعــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعأستاذ بقسم طب األطف    فهيمة محمد حساند/ أ. ـ

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنططب جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط طب األطفالبقسم  أستاذ   حامد محمد الشرقاوي  /ـ أ.د
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 دكتوةاه أمةاض القلب واألوعية الدموية   طاهة سعيد عبد الكةيمر ط/ 2
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 اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــقسم القلب واألوعية الدموية بكل أستاذ ورئيس    ـ أ.د/ هالة محفوظ بدران

 ةـــــــــــــــــأستاذ بقسم القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمد فهمي النعماني
 ـقــــــــــــــــذ بقسم القلب واألوعية الدموية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة الزقــــــــــــــــــــــــازيــــأستا   ـ أ.د/ رجب عبد السالم محفوظ

 الفسيولوجيادكتوةاه    هبه ةاضي علي سالمر ط/ 3
 اللجنة :
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــبكلية الطب جامع الفسيولوجياقسم  أستاذ ورئيس  هشام أحمد ضياء عبد الرازق ـ أ.د/ 
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــفيــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة المنو  الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم    جرجس صبري يوسف حناـ أ.د/ 
 ــــــورةــــــــــــــــــــــمنصــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــة ال الفسيولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم   محمد زين العابدين محمد برعيـ أ.د/ 

 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ   أ.د/ محمد حنفي أحمد حسنـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستية أمةاض الباطنة العامة  ب عبد هللاعزت محمد عبد الوهار ط/ 4
 اللجنة :

 ـــةــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ طارق المهدي قورة
 ــــــــةة المنوفيــــــــــاض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم أمر    ـ  د/ السيد إبراهيم الشايب
 ـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــسكندريب جامعـــــــــــــــــــــة اإلأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الط   ـ أ.د/ عبير محمود إبراهيم
 ــــــــةة المنوفيــــــــــاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــأست    ـ  د/ أشرف غريب ضلع

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية أمةاض الباطنة العامة  أحمد تامة إبةاهيم عبد الةحمصر ط/ 5

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــةـــــض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمرا   ـ أ.د/ إبراهيم محمد بغدادي
 ـةة المنوفيـــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــ   ـ  د/ السيد إبراهيم الشايب

 ـةــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفي   ل عبد الخالق بدرةـ أ.د/ جما
 ةـــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ مصطفي جاب هللا النجار

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستية أمةاض الباطنة العامة  أيمص صالح عبد الفتاح موسير ط/ 6

 اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد أحمد شعبان
 أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة   ـ  د/ السيد إبراهيم الشايب
 ةــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــأستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــ    ـ أ.د/ حسن السيد زغلة

 ـةأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  

 ماجستية أمةاض الباطنة العامة   إيماص عشماوي ميزط/ ر 7
 اللجنة :

 ـةأستاذ بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 ــــةـمساعد بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ أستاذ  عالء الدين عبد السالم داوودـ  د/ 

 أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــا   ـ  د/ تامر عبد الحميد البديوي 
 ماجستية الفسيولوجيا   حسص شعباصأنواة مبةوك ر ط/ 8
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 اللجنة :
 ــــــــــــــةـــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجيــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــ   ـ أ.د/سهير عبد الحميد صالح

 ــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــلفسيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــأستاذ بقسم ا   ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف حنا
 ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزقازيـــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الفسيولوجيــــــــــــــــــــــا بكلية الطب جامعــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد سعيد علي

 الحاالت الحةجة طب ماجستية  محمد عبد العليم عبد الفتاحط/ ر 9
 اللجنة :

 ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيــــــــــــــــأستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المن    ـ أ.د/ غادة علي حسن
 ـــــــــــةــــأستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــ   ـ  د/ أشرف مجدي اسكندر

 التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــةأستاذ مساعد     ـ  د/ إيمان سيد إبراهيم
 ماجستية طب الحاالت الحةجة  محمد عصام سعيد صالحط/ ر 10

 اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيأستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة    ـ أ.د/ أحمد عبد الرءوف متولي

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة عين شم  ـ أ.د/ خالد محمد مغاوري عبد الحميد
 ــــــــةــــالطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــ أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية    ـ  د/ نجوي محمد ضحا

 ماجستية التخدية والعناية المةكز    عادل جمال السيد داودط/ ر 11
 اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــ    ـ أ.د/ خالد أحمد يس
 ةــــــــــــأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفي    ـ  د/ صفاء محمد هالل

 ــــــــــــــةـــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــأستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــــــــــــ   ـ  د/ أشرف مجدي اسكندر
 ماجستية الميكةوبيولوجيا الطبية والمناعة   مني صالح السيد سبلط/ ر 12

 اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ    ـ أ.د/ وفاء أحمد زهران

 ــــــةــــــــــــــــأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد بكر محمود بكر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــة بنهـــــــــأستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعـــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد عمر شفيق

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   عبده أحمد عبده أحمدط/ ر 13
 اللجنة :

 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــ بقسم التوليد وأمراض النساءأستاذ    ـ أ.د/ مدحت عصام الدين حلمي
 ـــــــــةـــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــ    طارق محمد سيدد/   ـ 

 ــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الط    حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعين شمأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة     ـ    د/ حسن عواد

 حد(صوت وا ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية الجةاحة العامة  حافظ السيد حافظ الشلبيط/ ر 14

 اللجنة :
 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة األورام  بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــ   ـ أ.د/ حسام عبد القادر الفل

 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــ   د/ محمد صبري عمار ـ  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزقازيـــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ علي حلمي الشيوي 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــ   ـ   د/ أحمد صبري الجمال
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
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 ماجستية الجةاحة العامة  محمد أحمد محمود عبد الخالقط/ ر 15
 اللجنة :
 ــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــ العامةجراحة الأستاذ بقسم   أشرف عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ أحمد صبري الجمال
 ــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــــبقسم الجراحة العامة بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة أستاذ     مصطفي الشيخـ أ.د/ 

 طب األطفالماجستية   غاد  عبد الستاة حسص الجزاةط/ ر 16
 اللجنة :

 بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ متفرغ     ـ أ.د/ فهيمة محمد حسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 ـةـــــــــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــة المنوفي بمعهد الكبد القوميأستاذ مساعد بقسم طب األطفال    ـ   د/ أليف عبد الحكيم عالم
 ماجستية طب األطفال  ةشا عبد الحميد عبد الونيسط/ ر 17

 اللجنة :
 ال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطف    سهام محمد رجب /ـ أ.د

 معـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جا    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 أستاذ مساعد بقسم طب األطفال بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــة    أحمد محمد صيرةـ   د/ 

 ماجستية طب األطفال   محمد ثةوت سالمةشا ط/ ر 18
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ    ـ أ.د/ سهام محمد رجب
 ـــــــــــــــــةاألطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ بقسم طب    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ـــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بمعهد الكبد القومي جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــ    ـ   د/ أحمد محمد صيرة

 ماجستية طب األطفال  عمةو عبد الحميد صديقط/ ر 19
 اللجنة :

 ـــــــــةأستاذ متفرغ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــ   ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة    ر الموجيمحمود طاهـ أ.د/ 
 جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــببكلية الـطــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم طب األطفال     غادة محمد المشدـ   د/ 

 ماجستية طب األطفال  سمة بيومي محمد السيدط/  20
 اللجنة :

 ـــــــــة المنوفيـــــــــــــــةأستاذ متفرغ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعــــــــــــ   ـ أ.د/ على محمد الشافعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــرأستاذ بقسم طب األطفال بكليـــــــــــــــــــة الطب جامعـــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود طاهر الموجي

 ساعد بقسم طب األطفال بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــةأستاذ م    ـ   د/ غادة محمد المشد
 ماجستية طب األطفال  محمد أحمد مةسي شحاتهط/ ر 21

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الـطــــــــ   ـ   د/ داليا منير الالهوني

 ــــــــــاأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة طنطــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ محمد شوقي الفرارجي
 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــ    غادة محمد المشد ـ   د/

 ماجستية األشعة التشخيصية  محمد ةمضاص توفيق طاهةط/ ر 22
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــةـــــــاألشعة التشخيصية بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة المنوفيـــــ أستاذ بقسم   ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
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 ــــــــــــةـــــــلمنوفيــــــــــــأستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة ا   ـ أ.د/ زينب عبد العزيز على
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــقأستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة     ـ أ.د/ داليا نبيل خليفة

 ة والتناسليةاألمةاض الجلديماجستية   ةيهام محمد جمال دويداةط/ ر 23
 اللجنة :

 بكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ متفرغ بقسم    ـ أ.د/ شوقي محمود الفرارجي
 ـــــــــــــــــــــــــةبكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة المنوفيــــــ األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم    ـ أ.د/ مصطفي أحمد همام

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الـطــــب جامعــــــــــــــة  األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ بقسم     ـ أ.د/ نعيم محمد داود
 ماجستية األشعة التشخيصية أمجاد فتحي عبد الشافيط/ ر 24

 اللجنة :
 ةــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الـطــــــــــــــــــــــــــــ   عم دسوقيـ أ.د/ بسمة عبد المن

 ةــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامع   ــ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الـطـــــــــــــــــــــــــــــــب جامعـــــــــــــــــــــة   محمد أحمد يوسف إسماعيلـ أ.د/ 

 ماجستية طب األسة    الفتاح محمد ةزق عبدط/ ر 25
 اللجنة :

 نوفيـــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة الم    ـ   د/ محمد محمود القط
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــمدرس بقسم طب األســـــــــــــ    ـ   د/ أمل أحمد سالمة

 ـــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طب األســـــــرة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أ.د/ تغريد محمد فرحات 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطب جامعــــــة  بكليةوطب المجتمع  الصحة العامةقسم بأستاذ     الهادي هاشمـ   د/ هالة 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستية طب األطفال  عبد العزيز السيدصابةيص ط/ ر 26

 اللجنة :
 ـــــــةأستاذ ورئيس قسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة المنوفي   ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـأستاذ بقسم طب األطفــــــ    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب
 ـــــــــة طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأستاذ بقسم طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ مصطفي عوني

 ماجستية طب وجةاحة العيص  مهاب محمد عبد السميعط/ ر 27
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــرةأستاذ بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة القاهـــــــــ   ـ أ.د/ أحمد رضا عوضيين
 المنوفيـــةبقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــن بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة مساعد أستاذ     هاني أحمد خيري د/   ـ 
 المنوفيـــةة الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــة بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــن بكليمساعد أستاذ    معتز فايز الصاوي د/   ـ 

 088/8/4/2017الموضوع رقم 

 طالبــةو ( طالــب 77) الموافقررة علررى تسررجيل موضرروع الةسررالة لعرردد ـــ بشــأنمررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة للدةاسررات العليررا والبحرروث 
 تخصصات مختلفة .ماجستية ودكتوةاه 

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..و  رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي الموافقة على تسجيل موض
 دكتوةاه جةاحة العظام    ناصة ممدوح عبد الواحدر ط/ 1

 :موضوع الةسالة 
 الحقن األسمنتي في عالج الكسور المضغوطة بالفقرات الظهرية والقطنية

 اللجنة :
 ـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ أستاذ متفرغ    ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي 
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 ـــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود محمد هدهود
 ةـــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــ   ـ   د/ أحمد فؤاد شمس الدين

 ا اإلكلينيكيةدكتوةاه الباثولوجي   ايزيس سامي المةسي بديةهر ط/ 2
 :موضوع الةسالة 

 ومدي اإلصابة بسرطان الكبد في مرضي االلتهاب الكبدي الفيروسي سي PTENالعالقة بين تعدد األشكال الوراثية لل
 اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ  بقسم    إيمان عطية التونسيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة المنوفيـج بمعهد الكبد القوميأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية     ـ أ.د/ الفت محمد هندي
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ    نهلة فكري عثمانـ   د/ 

 ــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــ   شحاته ـ   د/ أميرة محمد فؤاد
 وةاه التوليد وأمةاض النساءدكت    ةحاب علي موسي زهةاصر ط/ 3

 :موضوع الةسالة 
 ي تشخيص اإلنضغام المعيب للمشيمةبثالثية األبعاد مع الدوبلر ف دقة الموجات فوق الصوتية ثنائية األبعاد مقارنة

 اللجنة :
 ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم    أحمد نبيل عبد الحميدـ أ.د/ 
 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة     أحمد زكريا الشيخةـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ   بيـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحل
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوفيـــــ   ـ   د/ محمد عبد هللا رزق 

 التخدية والعناية المةكز دكتوةاه    فهيم منصوةمصطفي سعيد ر ط/ 4
 :موضوع الةسالة 

فــي تقيــيم التخــدير المسترشــد بالموجــات فــوق الصــوتية علــي ســطح العضــلة المستعرضــة البطنيــة مقارنــة بالعضــلة المربعــة القطنيــة 
 جراحات إصالح الفتاق األربي

 اللجنة :
 ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــ والعناية المركزةالتخدير أستاذ بقسم    عمر عبد العليم عمرـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  والعناية المركزة التخديربقسم مساعد أستاذ     أماني سعيد عمارد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي بكلية الطب جامعة التخدير والعناية المركزةبقسم  مدرس   ة صدقيحمز أسماء محمد ـ   د/ 

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ   سلطانأحمد ـ   د/ أماني علي 
 دكتوةاه جةاحة القلب والصدة   ةشا السباعي محمد سليماصر ط/ 5

 :موضوع الةسالة 
م تــأثير تنــاول عقــار الســيلدنافيل قبــل الجراحــة علــي نتــائت اســتبدال الصــمام المترالــي للمرضــي الــذين يعــانون مــن ارتفــا  ضــفط د

 الشريان الرئوي 
 اللجنة :
 ـــــــــــــــةــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــ جراحة القلب والصدربقسم متفرغ أستاذ     دخانأحمد لبيب ـ أ.د/ 

 ـــــــــــــةــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ   ـ  د/ إسالم محب إبراهيم 
 ـــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــمدرس بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــ   د جودة عبد اللطيفـ  د/ محم

 دكتوةاه جةاحة القلب والصدة     أحمد حاتم أنسير ط/ 6
 :موضوع الةسالة 
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يين التاجيــة فــي حــاالت القصــور األورطــي البالونيــةفي جراحــات توصــيل الشــرامقارنــة بــين عقــار الليفوســمندان ومضــخة الشــريان 
 الشديد في كفاءة عضلة القلب 

 اللجنة :
 ـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد لبيب دخان
 ــةكلية طب المنوفيــب أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر    مةـ  د/ عمرو محمد عال

 ــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــمدرس بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــ   ـ  د/ محمد جمال الدين حجاج
 األشعة التشخيصيةدكتوةاه     لبةقيأحمد محمود أحمد ار ط/ 7

 :موضوع الةسالة 
 دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع في مرضي الرئة االنسدادية المزمنة

 اللجنة :
 ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــ األشعة التشخيصية أستاذ بقسم    بسمة عبد المنعم دسوقيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األشعة التشخيصيةمدرس بقسم    ـ   د/ شيماء عبد الحميد حسنين
 يصيةدكتوةاه األشعة التشخ   والء عبد العزيز البهنسي صقةر ط/ 8

 :موضوع الةسالة 
 القنوات المرارية في الكبد والتفرقة بينها وبين سرطان الكبد األوليدور الرنين المغناطيسي في تشخيص سرطان 

 اللجنة :
 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم األشعة التشخيصية  بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــ   زينب عبد العزيز عليـ أ.د/ 
  ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جامعة المنوفيــمدرس بقسم األشعة التشخيصية بكلية الط   رحاب محمد حبيبـ   د/ 

 دكتوةاه الجةاحة العامة    محمد كمال الحنفير ط/ 9
 :سالة موضوع الة 

  االستئصال الكامل للمسراق في سرطان المستقيمالفتح الجراحي في  استخدام المنظار الجراحي مقابل
 اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ أحمد فرج القاصد
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــ   ـ   د/ محرم عبد السميع محمد
 ــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــمدرس بقسم الجراحة العامة بكلية الطب    ـ   د/ محمد نزيه شاكر نصار

 دكتوةاه الجةاحة العامة   أحمد محمد السيد البةعير ط/ 10
 :موضوع الةسالة 

 حي في حاالت سرطان المعدةالحياكة اليدوية مقابل التدبيس للتوصيل بعد استئصال المعدة بالمنظار الجرا
 اللجنة :
 ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــورئيس أستاذ   أشرف عبد الهادي زين الدينـ أ.د/ 

 ـــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــأستاذ بقسم الجراحة العام  ـ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص
 ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــ   ـ   د/ محرم عبد السميع محمد

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستشاري جراحة األورام مركز أورام الس    ـ   د/ أحمد شكري حافظ
 أمةاض الباطنة العامةدكتوةاه      هيثم ةضا بدةر ط/ 11

 :موضوع الةسالة 
 دراسة العالقة بين مرض هشاشة العظام ومضاعفات السكر من النو  الثاني علي األوعية الدموية الدقيقة

 اللجنة :
 ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــ الباطنة العامةقسم بأستاذ    نبيل عبد الفتاح الكفراوي ـ أ.د/ 
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 ــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة ب   ـ أ.د/ مصطفي محمد النجار
 ـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــبقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــمساعد أستاذ   الدينوليد عبد المحسن شهاب  د/  ـ 

 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــ يا اإلكلينيكيةالباثولوجبقسم  مدرس   محمد جمال الدين الهلباوي  ـ   د/
 دكتوةاه أمةاض الباطنة العامة    علي محمد علي الخولير ط/ 12

 :موضوع الةسالة 
 س سي لفيرو تأثير مضادات الفيروسات المباشرة علي نقص الصفائح الدموية المصاحب 

 اللجنة :
 ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــ  ـ أ.د/ صبري عبد هللا محمد شعيب

 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــبمعهد الكبد القومي جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة     ـ أ.د/ حسن السيد زغلة
 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــ   ـ   د/ محمد أحمد عبد الحافظ
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــ الباطنة العامةمدرس بقسم    ـ   د/ عالء عفت عبد الحميد

 أمةاض الباطنة العامة دكتوةاه   حسنيص بهنسيأحمد بهنسي ر ط/ 13
 :موضوع الةسالة 

 دراسة آثار وتطبيقات تكسير خاليا كرات الدم الحمراء األولية في عالج األنيما في مرضي الغسيل الكلوي الدموي 
 اللجنة :

 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــ   ـ أ.د/ أحمد ربيع العربجي
 ـــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــ   ـ   د/ ياسين صالح ياسين
 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــــلباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم ا   ـ   د/ محمود محمد عمارة

 ــةـــــــــــــــــــــة المنوفيبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنبل
 ــــــــــــةـــــــــــــــــــــــالباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــأمراض مدرس بقسم    د/ خالد محمد أمين الزرقاني  ـ 

 دكتوةاه أمةاض الباطنة العامة   محمد السيد سعيد النجاةر ط/ 14
 :موضوع الةسالة 

 ( كمقاييس غير تداخلية للتنبؤ بالتليف الكبدي لمرضي االلتهاب الكبدي4-معامل )فيبتقييم دقة معامل )أبري( و 
 اللجنة :

 ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ عبد هللا عبد العزيز بهنسي
 ـةــــــــــــــــــــــــــــبمعهد الكبد القومي جامعــــــــة المنوفيــــــأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية     ـ أ.د/ ألفت محمد هندي
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــ    ـ   د/ محمد حمدي بدر
 ــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــ بمعهد الكبد القومي مدرس بقسم الباثولوجيا    ـ   د/ ضحي ماهر طايع

 دكتوةاه أمةاض الباطنة العامة   كةي حامد عطامصطفي بر ط/ 15
 :موضوع الةسالة 

 البروكالسيتونين كداللة لعدوي قرحة القدم السكري 
 اللجنة :

 ـــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ   ـ أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوي 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــ    ـ أ.د/ محمد أحمد شعبان

 ةــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــ   وف قرنيـ   د/ محمد عبد الرؤ 
 ـــةـــــــــــــيـــــــأستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوف   أحمد عبد الرحمن سنبلـ   د/ 

 دكتوةاه أمةاض الباطنة العامة    محمد عبد العاطي جملر ط/ 16
 :موضوع الةسالة 
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  الدموي المصريين اءفه في مرضي االستصالحالة الغذائية وااللتهابية وعالقتها بكفائة الديلز 
 اللجنة :

 ــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة   ـ أ.د/ حسن عبد الهادي أحمد عطية
 ــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــ    ـ   د/ أحمد محمد زهران

 ــــــةـــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــ    أحمد راغب توفيقـ   د/ 
 ــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــالطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية    ـ   د/ محمود محمد عمارة

 األن  واألذص والحنجة دكتوةاه   تامة أبو اليزيد عبد العظيم الكمشيشير ط/ 17
 :موضوع الةسالة 

 دراسة تأثير استخدام البالزما الغنية بالفيبرين في حاالت ترقيع طبلة األذن
 اللجنة :

 ــــــةـــأستاذ متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ محمد قمر الشرنوبي
 وفيـــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المن   ـ   د/ أيمن علي عبد الفتاح علي
 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــ   ـ   د/ هبه عبد الرحيم أبو النجا

 ــــــةــــــــــــــــــــــــــــجامعــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــ مدرس بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب  ـ   د/ طارق عبد الرحمن عبد الحافظ
 ماجستية األشعة التشخيصية   محمود سامي على فايدر ط/ 18

 :موضوع الةسالة 
 دور الرنين المغناطيسي في األصابات الرياضية الحادة لمفصل الركبة 

 
 اللجنة :

 ـــــــــــةأستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــ   ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
 ـــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــةمدرس بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ رحاب محمد حبيب

 ماجستية األشعة التشخيصية  محمود أحمد على عبد الالر ط/ 19
 :موضوع الةسالة 

 دور التصوير بالرنين المغناطيسي بطريقة االنتشار في تقييم آفات الثدي المشتبهة 
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــة أستاذ بقسم األشعة التشخيصية   ـ أ.د/ محمد عبد العزيز معالي
 ــــــــــــــــةمدرس بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـ   صفاء أبو القاسم محمدـ   د/ 

 ماجستية األشعة التشخيصية   مةو  منصوة منيسير ط/ 20
 :موضوع الةسالة 

 تقييم دور الموجات فوق الصوتية والدوبلر الملون للشريان المخي األوسط والشريان السري للجنين في الحمل عالي الخطورة
 اللجنة :

 خيصية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األشعة التش   ـ أ.د/ السيد المكاوي السيد
 ـــــــــــــــةمدرس بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــ   ـ   د/ رحاب محمد حبيب

 ماجستية التخدية والعناية المةكز    أحمد محمد سليماصر ط/ 21
 :موضوع الةسالة 

األماميـــة باســـتخدام الموجـــات فـــوق الصـــوتية مقارنـــة بالتخـــدير الجـــار عمـــود فقـــري الصـــدري باســـتخدام تخـــدير العضـــلة المنشـــارية 
 الموجات فوق الصوتية في عمليات الشق الصدري 

 اللجنة :
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 المنوفيـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــ التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم    خالد موسي أبو العنيين.د/ ـ أ
 لمنوفيـــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة ا    ـ   د/ أماني سعيد عمار

 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ خالد محمد جاب هللا
 ــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـ   ـ   د/ أسماء محمد حمزة صدقي

 ماجستية التخدية والعناية المةكز    أماني ممدوح السيدر ط/ 22
 :موضوع الةسالة 

 كبدالتأثير أعادة توظيف الحويصالت الهوائية على الجهاز التنفسي والديناميكية الدموية في المريض الخاضع لعملية استئصال 
 اللجنة :

 ــــرةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القاهـــــــــــــــــــــ   ـ أ.د/ يحيي خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 جامعـــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــة القومي أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد   ـسـ أ.د/ خالد أحمد يـــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة   عز الدين صالح إبراهيمـ   د/ 
 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   حسين نجالء مصطفيـ   د/ 

 طب الحاالت الحةجةماجستية   عبد السالم صالح عبد السالمر ط/ 23
 :موضوع الةسالة 

 أنظمة التقييم في مرضي الحاالت الحرجة البالغين
 جنة :الل

 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة   محمد ضحي ى نجو ـ   د/ 
 ــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــ   أسماء إسماعيل سالمةـ   د/ 

 ماجستية طب الحاالت الحةجة  أحمد ظةي  عبد الباسطر ط/ 24
 :موضوع الةسالة 

 طرق متابعة مرضي الحاالت الحرجة
 اللجنة :

 ةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــ   ـ   د/ نجوى محمد ضحي
 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ أسماء إسماعيل سالمة

 ماجستية طب الحاالت الحةجة  محمد محمود حلمي محمدر ط/ 25
 :موضوع الةسالة 

 ية وتأثير ذلك على مصير مرضي جلطات المخ الحادة ونزيف المخ الحادتغيرات تروبونين )تي( عالي الحساس
 اللجنة :

 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة   ـ   د/ نجوي محمد ضحي
 وية بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــةمدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الدم   ـ   د/ أحمد مختار القرش

 مدرس بقسم األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــة   ـ   د/ مصطفي صالح مليك
  ماجستية التخدية والعناية المةكز   بسمة محمود عوض هللا نصةر ط/ 26

 :موضوع الةسالة 
 سياسات مكافحة العدوي في وحدة العناية المركزة

 اللجنة :
 ي جامعـــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمعهد الكبد القوم الميكروبيولوجياأستاذ بقسم    ـ أ.د/ عزة محمد عبد العزيز
 اذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــةأست   ـ   د/ نجوي محمد ضحي

 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  إيناس عبد المحسن سليمانـ   د/ 
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 ماجستية طب الحاالت الحةجة  أحمد أحمد الةفاعي عبد العال /ر ط27
 :موضوع الةسالة 

 دور الترلبرسين في عالج المتالزمه الكبدية الكلوية
 اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــةــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــ    ـ  أ.د/ غادة على حسن
 مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـ   د/ عبد العظيم عبد الحميد البكري 

 ماجستية التخدية والعناية المةكز   أسماء فوزي حداد الطواجنير ط/ 28
 :الةسالة  موضوع

 التخدير االستباقي لمستوي العضلة المستعرضة البطنية الموجه باألشعة فوق الصوتية لمرضي استئصال الذائدة الدودية 
 اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    عمر عبد العليم عمر ـ أ.د/ 
 أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــة   أيمن على عبد المقصودـ   د/ 
 ــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعـــــــــــــ  عالء الدين عبد السميع عيادـ   د/ 

 طب األطفالماجستية   مناة حامد عبد الحميد الحبشير ط/ 29
 :موضوع الةسالة 

 تقييم مستوي توازن التأكسد ومضادات األكسدة وكفاءة مضادات األكسدة الكلية في حاالت التهاب مجري البول في األطفال
 اللجنة :
 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفالأستاذ بقسم     هيمة محمد حسانفـ أ.د/ 
 ب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــبكلية الط الباثولوجيا اإلكلينيكيةمدرس بقسم    محمد جمال الدين الهلباوي ـ   د/ 

 ماجستية طب األطفال   إسماعيل سعيد محمدر ط/ 30
 :موضوع الةسالة 

 تأثير استنشاق السالبيوتامول في سرعة التنفس المؤقتة عند األطفال حديثي الوالدة 
 اللجنة :

 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــ   هونيـ   د/ داليا منير الال
 ـــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةزميل بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ حنان مصطفي السيد 

 ماجستية طب األطفال   أسامة أحمد ةأفت ديابر ط/ 31
 :موضوع الةسالة 

في أهميــة مســتوي اللكتــين الــرابط للمــانوز فــي الــدم فــي التشــخيص والتنبــؤ لحــاالت خمــت الــدم فــي العنايــة المركــزة لألطفــال بمستشــ
 خصصي ببنها .األطفال الت
 اللجنة :

 ــــــةــــقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــورئيس أستاذ    فادي محمد الجنديد/ أ. ـ
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب أستاذ ورئيس      رضا سند عرفهد/ أ. ـ

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطــــــــــب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــة   ـ   د/ أحمد عبد الرحمن سنبل
 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ   مكاوي ـ   د/ محمد سعيد ال

 ماجستية طب األطفال  أمل يوس  محمود عبد العزيزر ط/ 32
 :موضوع الةسالة 

 لدم لدي األطفال في المدارس االبتدائية معايير النمو وارتفا  ضغط ا
 اللجنة :
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 ـــة المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ بقسم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 بكلية الطــــــــــب جامعـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدرس بقسم    الفتوحوفاء مصطفي أبو ـ   د/ 

 ماجستية طب األطفال   مةو  مجدي محمد فةجر ط/ 33
 :موضوع الةسالة 

 لدم الحمراء" في حاالت التسمم الدموي لألطفال الحديثي الوالدة دراسة ل "سعه توزيع خاليا كرات ا
 اللجنة :

 ــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــ   ـ   د/ داليا منير الالهوني
 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ محمد سعيد المكاوي 

 ماجستية طب األطفال   إيهاب سي  عبد الجوادر ط/ 34
 :موضوع الةسالة 

 بروتين التفاعلي سي فائق الحساسية في التسمم الوليديالقيمة التشخصية للريسيستين مقارنة بال
 اللجنة :

 ـــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم طب األطفـــــــــ    أحمد أنور خطابد/ ـ أ.
 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ   يد المكاوي د/ محمد سعـ ـ

 ـــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطــــــــــب جامعــــــ    ـ   د/ محمد أحمد حلوة
 ماجستية طب األطفال  مني عبد العزيز يوس  البحيةي ر ط/ 35

 :موضوع الةسالة 
 مستوي عنصري الزنك والحديد بالدم في األطفال المصابين بالتشنجات الحرارية

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــةاألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــ أستاذ بقسم طب    ثابت محمودـ أ.د/ أحمد 

 ــــــــــــــــةــــلمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطــــــــــب جامعـــــــــــــــة ا   ـ أ.د/ مها عبد الرافع البسيوني
 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 

 ماجستية طب األطفال  لحميد ةبيع عبد الحميدعبد ار ط/ 36
 :موضوع الةسالة 

 مستويات السكر بالدم في التسمم الدموي والتسمم الدموي المحتمل في األطفال حديثي الوالدة وارتباطه بالوفيات 
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعـ   ـ   د/ داليا منير الالهوني
 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ محمد سعيد المكاوي 

 ماجستية طب األطفال  محمود عبد الهادي الطيبر ط/ 37
 :موضوع الةسالة 

 أثر إعطاء الزنك بالفم في النتائت المبكرة لتسمم الدم في األطفال حديثي الوالدة 
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ غادة محمد المشد
 ـــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب األطفــــــــــــال بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــ    زين عبد اللطيف عمر ـ   د/ 

 ماجستية طب المناطق الحاة  وصحتها  الشيخ مةو  محمد سامير ط/ 38
 :موضوع الةسالة 

 دراسة معدل الدهون في المصل قيل وبعد عالج التهاب الكبد الوبائي سي 
 اللجنة :
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 ــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــ األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــ األمراض المتوطنةمدرس بقسم     مؤمنة سعيد الحاموليـ   د/ 

 الحاة  وصحتها ماجستية طب المناطق   أيمص عبد المبدي أحمدر ط/ 39
 :موضوع الةسالة 

فــي  الكبــدي "ســي"دراســة فعاليــة الجمــع العالجــي للسوفوســبوفير والدكالتاســفير مــع أو بــدون الريبــافيرين كعــالج لفيــروس الاللتهــاب 
 مصر 
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــةأستاذ بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــ   عالء الدين نوحـ أ.د/ محمد 
 ـــــــةمدرس بقسم األمراض المتوطنة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــ     أحمد رجب الجزارةـ   د/ 

 وجةاحة العيصماجستية طب   سط محمدمحمد عبد البار ط/ 40
 :موضوع الةسالة 

 التغيرات الحادثة في سطح القرنية بعد عملية إزالة عدسة العين بالموجات فوق الصوتية 
 اللجنة :

 ةــــة المنوفيــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طب وجراحة العينبقسم مساعد أستاذ    خالد الغنيمي سيد أحمدد/  ـ
 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة طب وجراحة العينمدرس بقسم      عادل جالل زكيد/ ـ 

 ماجستية طب وجةاحة العيص   نجواص عادل جادر ط/ 41
 :موضوع الةسالة 
 قرنية في التهاب الملتحمة الموسمي في األطفال  تغيرات سطح ال

 اللجنة :
 ــةـــــقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــورئيس أستاذ    هدي محمد كامل السبكيد/ أ. ـ
 الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية     عادل جالل زكي /د  ـ 

 ماجستية طب وجةاحة العيص   إسالم أحمد ماهة حسصر ط/ 42
 :موضوع الةسالة 

ر  ل العـين بعـد إجـراء عمليـة ز المقارنة بـين محلـل اسـتجابة العـين ومقيـاس جولـدمان للتـوتر العينـي بالتسـطيح لقيـاس الضـغط داخـ
 القرنية الكاملة 

 اللجنة :
 ةـــــأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــ   ـ أ.د/ هدي محمد كامل السبكي

 بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب وجراحة العين     محمد سامي عبد العزيزـ   د/ 
 ماجستية طب وجةاحة العيص   مينا ةمزي ةاغبر ط/ 43

 :موضوع الةسالة 
 ا الخزانة األمامية وزاويته تأثير إزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية )الفاكو( على الضغط الداخلي للعين وعمق

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعـــــــبأستاذ    ـ أ.د/ مصطفي كمال نصار

 ن بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم طب وجراحة العي    أسامة عبد هللا المرسيـ   د/ 
 ماجستية أمةاض القلب واألوعية الدموية    محمود خليل محمودر ط/ 44

 :موضوع الةسالة 
ا صـابة عضـلة القلـب مـكـدليل مفيـد للتنبـؤ بإ (’E/Eط الدم االنبساطي المتالء البطين األيسر بواسـطة نسـبة )استعمال قياس ضغ

 بعد اجراء القسطرة التداخلية للشرايين التاجية في مرضي البول السكري 
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 اللجنة :
 المنوفيــــــةجامعة طب البكلية  أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ ورئيس قسم     هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 

 الطب جامعة المنوفيــةذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية أستا     ـ   د/ نجالء فهيم أحمد
 الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية      ـ   د/ وليد عبده إبراهيم

 ماجستية أمةاض القلب واألوعية الدموية  أحمد سامي عبد الجليل ر ط/ 45
 :موضوع الةسالة 

العالقــة بــين نســبة الهيموجلــوبين الســكري وشــدة مــرض الشــريان التــاجي المثبــت بالقســطرة القلبيــة التشخيصــية فــي المرضــي غيــر 
 المصابين بمرض السكري 

 اللجنة :
 الطب جامعة المنوفيــةأستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية     محمود على سليمانـ   د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــجامعة طب البقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية  مدرس    تار القرشأحمد مخـ   د/ 

 ماجستية أمةاض الباطنة العامة    غاد  حمدي عقلر ط/ 46
 :موضوع الةسالة 

 زراعة النخا  الذاتي لليمفوما الخلية بي المتناثر في مصر : تجربة مركزين عالجيين 
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
 عهد ناصر بالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أمراض الدم وزراعة النخا  بم استشاري      على صبحي على د/ أ. ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  طبالبكلية  الباطنة العامةبقسم  مدرس    عالء عفت عبد الحميدـ   د/ 
 ماجستية أمةاض الباطنة العامة   ساة  سمية فؤاد السمليهير ط/ 47

 :موضوع الةسالة 
تــأثير جراحــات الســمنة علــى هرمــون الجــريلين وارتباطــه بالســيطرة علــى نســبة ســكر الــدم ومقاومــة االنســولين فــي المرضــي الــذين 

 من السمنة  يعانون 
 اللجنة :

 ـــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــبقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعمساعد أستاذ   د عبد المحسن شهاب الدينوليد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــ    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـ   د/ عزة محمد كامل عبد هللا
 ماجستية أمةاض الباطنة العامة   ي عبد المحسص أسماء حسنر ط/ 48

 :موضوع الةسالة 
 ضغط الدم خالل جلسة االستصفاء الدموي في مرضي الفشل الكلوي  وانخفاضالدم  ألبوميندراسة العالقة بين نقص 

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــ   محمود عبد العزيز قورةـ أ.د/ 

 ــــةـأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ أحمد راغب توفيق 
 ــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــ   ـ   د/ خالد محمد أمين الزرقاني 

 ماجستية أمةاض الباطنة العامة   محمد مصطفي أحمد النجاةر ط/ 49
 :ضوع الةسالة مو 

 التليف الكبدي والقابلية لتخثر الدم )عالقة ذات إتجاهين(
 اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ صبري عبد هللا شعيب
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 ــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــ   ـ   د/ محمد أحمد عبد الحافظ 
 ب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الط   ـ   د/ عالء عفت عبد الحميد 

 ماجستية أمةاض الباطنة العامة   أمل محمد عبد الةءوف بغدادي ر ط/ 50
 :موضوع الةسالة 
 تصفاء الدموي في ارتفا  ضغط الدم أثناء جلسات االس 1دور اإلندوثيلين ــ

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد ب   ياسين صالح ياسين محمدـ   د/ 
 ــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ خالد محمد أمين الزرقاني 
 ــــــــــــــــة ـــــــمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ جيهان عبد الفتاح توفيق

 مةاض الباطنة العامة ماجستية أ  عبد المحسص إبةاهيم مةعي ر ط/ 51
 :موضوع الةسالة 

 األمعاء المزمن؟ مستوي الكالبروتيكتين في مصل الدم : هل يعتبر عالمة حيوية جديدة لتشخيص التهاب
 اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    السيد إبراهيم الشايبـ   د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــ  أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 

 ــــــــــــــــــــــــــة ـــــدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    ـ   د/ محمد أحمد حلوه
 

 ماجستية أمةاض الباطنة العامة     مختاة سعيد حويزي ر ط/ 52
 :موضوع الةسالة 

 لى خطر النزيف من دوالي المرئ نسبة األلبومين السكري إلى الهيموجلوبين السكري كدليل ع
 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   إيهاب أحمد عبد العاطيـ أ.د/ 
 ـــــةأستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ   السيد إبراهيم الشايبـ   د/ 
 ـــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     محمد حمدي بدرـ   د/ 
 ــــــــــــــــة ــــمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بالل عبد المحسن منتصرـ   د/ 

 العامة  جةاحةالماجستية    مؤمص محمد محمد الطوخير ط/ 53
 :موضوع الةسالة 

 مقارنة بين التوصيل بالخياطة اليدوية والتوصيل بالدباسة بعد استئصال الجزء األيمن من القولون بالمنظار
 اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجراحةأستاذ بقسم   سليمان عبد الرحمن الشخصـ أ.د/ 

 ز أورام السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األورام مركــــــــــــــــــــــــــــاستشاري جراح    ـ أ.د/ أحمد شكري حافظ
 ـــةــــــــــــــالعامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــ الجراحةأستاذ مساعد بقسم    محمد صبري عمارـ   د/ 

 ماجستية الجةاحة العامة   دينا هاني أحمد عبدالغني ر ط/ 54
 :ة موضوع الةسال

 التطورات في عالج أورام المستقيم بالمنظار الجراحي
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ  ـ أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص



   9/4/2017األحد الموافق المنعقدة يوم  2016/2017للعام الجامعي الثامنة" الجلسة" لكلية مجلس امحضر اجتماع 

 

39 

 ـــــــــــــــــــــــةمدرس بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــ   عاصم فايد مصطفيـ   د/ 
 ماجستية الجةاحة العامة    عالء الديص مدحت عبد المنعمر ط/ 55

 :موضوع الةسالة 
سيع المرئ بمنظار الجهاز الهضمي العلوي باستعمال عقار الميتوميسن سي موضعيا وبـدون اسـتعماله فـي حـاالت دراسة حول تو 

 ضيق المرئ في األطفال
 اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 
 ــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــ   تامر فخرى عبد العزيزـ   د/ 

 جةاحة العامة ماجستية ال   محمد سعد عبد المنعم الجعاةر ط/ 56
 :موضوع الةسالة 

 عديد التحوصل في المرضي األطفال الطرق الجراحية المختلفة لمناجزة استسقاء الرأس
 اللجنة :
 ـــــــــةـــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــ المخ واألعصابأستاذ بقسم جراحة    عصام الدين جابر صالحـ أ.د/ 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ مساعد بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفي   هشام يسري أبو رحمةد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفي   أحمد صبري الجمالـ   د/ 

 مدرس بقسم جراحة المخ واألعصــــــــــــــــــــــــــــاب بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـ   د/ سعيد إسماعيل عبد الرحمن
 
 

 ماجستية الجةاحة العامة      هاني على فةجر ط/ 57
 :موضوع الةسالة 

 رز رأب الفتق اإلربي وتقنيات مستحدثة للمبتدئينثالثة غ
 اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   محمد ليثي أحمد بدرـ أ.د/ 
 ة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــبقسم الجراحة العام مدرس   جليل البلشيمحمد عبد الـ   د/ 

 ماجستية الجةاحة العامة   أحمد طاهة مصطفي جعفة ر ط/ 58
 :موضوع الةسالة 

 ي عالج الدوالي األولية للطرفين السفليين تقيم الرغوه المتصلبه ف
 اللجنة :

 ــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــ   ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني
 ة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم الجراحة العام    ـ   د/ وليد محمد عمران

 ماجستية طب األسة    جهاد فةيد محمد الضبع ر ط/ 59
 :موضوع الةسالة 

 قبل المدرسة المترددين على مركز صحة األسرة بمستشفي منشأة سلطان الجامعي العدوي الطفيلية بين األطفال في سن ما 
 اللجنة :
 ــــــةة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طب األطفالأستاذ بقسم    على محمد الشافعيـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بكليةالطب جامعــــــة المنوفيـــــــة  ـ   د/ هالة محمد المصيلحي شاهين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــةمدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــ    ـ   د/ أمل أحمد سالمة 

 ماجستية طب األسة    ةفيد  محمد إبةاهيم السقا ر ط/ 60
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 :موضوع الةسالة 
 .دراسة وبائية عن الزواج المبكر في المناطق المحرومة في مدينة منوف بمحافظة المنوفية بمصر 

 اللجنة :
 ـــــــــةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ األســـــــرةأستاذ بقسم طب    تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 

 ـــــةأستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بكليةالطب جامعــــــة المنوفيــ  ـ   د/ هالة محمد المصيلحي شاهين
 ــــــــــــــــة المنوفيـــــــةمدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ نورا عبد الهادي خليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــةمدرس بقسم طب األســــــــــــــــــ   ـ   د/ نجوي نشأت حجازي 

 ماجستية طب األسة    أحمد عبد السالم إبةاهيم ر ط/ 61
 :موضوع الةسالة 

 لغربية ال المرحلة االبتدائية في منطقة ريفيه بمحافظة اتأثير استخدام الموبايل واالنترنت على الصحة الجسدية والنفسية ألطف
 اللجنة :
 ـــــــــةبكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــ األطفالأستاذ بقسم طب    على محمد الشافعيـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــة المنوفيـــــــةمدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وي نشأت حجازي ـ   د/ نج
 ماجستية طب األسة    إيماص شوقي عبد الةحمص ر ط/ 62

 :موضوع الةسالة 
 مخاطر ذات الصلة في النساء المترددات على مرافق صحة األسرة في بركة السبع بمحافظة المنوفية  .العقم وعوامل ال

 اللجنة :
 ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــبكلية الطب جامع التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم     زكريا فؤاد سندـ أ.د/ 

 ــــــــــــــــة المنوفيـــــــةمدرس بقسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بكلية الطب جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د/ نورا عبد الهادي خليل   ـ
 ماجستية التوليد وأمةاض النساء    ساة  السيد عبد العزيزر ط/ 63

 :الةسالة موضوع 
 وتيه التنبؤ بنجاح استخدام لولب ما بعد المشيمة عن طريق استخدام الموجات الفوق ص

 اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــة   ـ   د/ عماد الدين على سليمان
 أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــة   رةـ   د/ محمد عبد الغني عما
 ــةاء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسم التوليد وأمراض النس   ـ   د/ هيثم أبو على حمزة

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء    ساة  شوقي محمد عالمر ط/ 64
 :موضوع الةسالة 

 تامول و البيثيدين على آالم الوالدةيمقارنة استخدام عقار الباراس
 اللجنة :
 ــــــــة المنوفيــــــــــةأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــ   سعيد عبد العاطي صالحـ   د/ 
 اء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم التوليد وأمراض النس مدرس    أحمد محمد نوفلـ   د/ 
 ــــــــاء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةمدرس بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــ   محمد السباعي عنترـ   د/ 

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء    مناة مجدي عبد العزيزر ط/ 65
 :موضوع الةسالة 

 ردراسة التغيرات بالدورة الدموية للجنين في حالة إصابة األم الحامل بفقر دم من النو  الشديد وتقييمها بالدوبل
 اللجنة :

 اء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التوليد وأمراض النس   مدحت عصام الدين حلميد/ أ. ـ
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 اء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبقسم التوليد وأمراض النس مدرس   هيثم أبو على حمزةـ   د/ 
 ماجستية التوليد وأمةاض النساء   دينا عبد هللا عبد السالمر ط/ 66

 :موضوع الةسالة 
 استخدام حقن الماء المعقم تحت الجلد مقابل استخدام عقار البيثيدين لتقليل ألم المرحلة األولي من الوالدة 

 :اللجنة 
 ـــةأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيـــــــ   ـ أ.د/ أحمد نبيل عيد الحميد

 ــــــــــــة المنوفيــــــــــةأستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعــــــــــــــــ    ـ   د/ طارق محمد سيد
 مدرس بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــة   ـ   د/ هيثم أبو على حمزة

 ماجستية التوليد وأمةاض النساء    هاني محمود خالفر ط/ 67
 :موضوع الةسالة 

تيـار م مواصـفات الفحـص بالموجـات الصـوتية والتقيـيم بالـدوبلر علـى الشـرايين الرحميـة والبمصير االجهاض المنذر باستخداالتنبؤ 
 الدموي ما تحت المشيمي

 اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعـــ   محمد محمود فهميـ أ.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــة   ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي
 ــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةأستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصيـــــــــــ   ـ   د/ محمد شوقي عبد هللا

 مدرس بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــة    أحمد محمد نوفلـ   د/ 
 

 ستية التوليد وأمةاض النساء ماج  نوةا حسص عبد الحميد العبدر ط/ 68
 :موضوع الةسالة 

 سرعة سريان الدم بالشريان المخي األوسط بواسطة الدوبلر وحجم السائل األمنيوسي في التنبؤ بنتاج الحمل المطول
 اللجنة :

 طب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةأستاذ بقسم التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء بكلية ال   ـ أ.د/ محمد محمود فهمي
 أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــة   ـ   د/ عالء الدين فتح هللا الحلبي

 ــــــــــــــــــــــــاء بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةمدرس بقسم التوليد وأمراض النســـــ   ـ   د/ هيثم أبو على حمزة
 ماجستية الطب الطبيعي والتأهيل   آية مجدي عبد الخالق عالمر ط/ 69

 :موضوع الةسالة 
لرسـغي ت في عالج متالزمـة النفـق ادراسة الحقن الموضعي للبالزما الغنية بالصفائح الدموية مقارنة بالحقن الموضعي للستيرويدا

 مجهول السبب
 اللجنة :
 ــــــــــةـــــــــــــطب المنوفيالطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية قسم ورئيس أستاذ     سمر جابر سليمانـ أ.د/ 
 ب المنوفيـــــــــــــــــــةالطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية طأستاذ مساعد بقسم    هبة أحمد جمال عسيليـ   د/ 
 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــةمدرس بقسم    سجي فرحات الجزارـ   د/ 

  جةاحة األن  واألذص والحنجة ماجستية    مصطفي أحمد قدحر ط/ 70
 :موضوع الةسالة 

 ية لاللتهاب المزمن لألنف والجيوب األنفية في محافظة المنوفية تقييم جودة الحياة بعد إجراء الجراحة التنظير 
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األنف واألذن والحنجرةأستاذ ورئيس قسم    ـ أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري 
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 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األنف واألذن والحنجرةأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ إبراهيم أحمد عبد الشافي
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــة أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـ   د/ هويدا محمد أنور الشاذلي

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رةــــــــــــــــــــــــاألنف واألذن والحنجقسم ب مدرس    ـ   د/ حسام عادل حسين
 ماجستية الهستولوجيا   أسماء على أحمد الدسوقير ط/ 71

 :موضوع الةسالة 
لوقـــائي دراســـة هســـتولوجية وهســـتوكيميائية علـــى تـــأثير مشـــروب للطاقـــة علـــى بنكريـــاس ذكـــور الجـــرذان البيضـــاء البالغـــة والتـــأثير ا

 . 3المحتمل لألوميجا 
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ أ.د/ أحمد أبو زيد على أحمد
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ   د/ غادة حسن الصيفي

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــامدرس بقسم الهستولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ   د/ داليا عبد الرازق محمود
 ماجستية جةاحة العظام    محمد أدم جندير ط/ 72

 :موضوع الةسالة 
 دراســة للمقارنــة بــين الفــتح الــدالي الصــدري والفــتح االبطــي لنقــل األوتــار حــول الكتــف فــي مــرض شــلل الضــفيرة العصــبية العضــدية

 ة أثناء الوالدة العلوي
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذ مساعد بقسم جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــام   ـ د/ أحمد فؤاد شمس الدين
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاممدرس بقسم جراحة العظــــــــــــــــــــــــــ   ـ د/ سامي عبد الهادي صقر

  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية    أميمة محةوس عبد العاطير ط/ 73
 :موضوع الةسالة 

 في مرض البهاق S 100 Bدور المصل 
 اللجنة :

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةاذ مساعد بقسم أست    ـ د/ عال أحمد بكري 
 ـةيـــــــــــــــــمدرس بقسم الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوف   ـ د/ شيماء الشافعي سليمان

 الصدةية والتدةص األمةاض ماجستية    نوةا عادل محمد وهبهر ط/ 74
 :موضوع الةسالة 

 إصابة الممرات الهوائية السفلية في مرضي التهاب المفاصل الروماتويدي
 اللجنة :

 كلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةالصدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتدرن باألمراض أستاذ بقسم    ـ أ.د/ أحمد عبد الرحمن على
 الصدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةاألمراض أستاذ بقسم   ـ أ.د/ أحمد عبد الوهاب عامر خميس

 ـــــــــــــــــــة والتدرن بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةــــــــــــالصدرياألمراض مدرس بقسم    ـ   د/ جيهان على عبد العال
 ماجستية األشعة التشخيصية   تامة عبد النبي عبد الةحمصر ط/ 75

 :موضوع الةسالة 
 دور التصوير بالموجات فوق الصوتية في تقييم الناسور الشرجي

 اللجنة :
 ألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــــــــــــــة المنوفيــــــــــةأستاذ بقسم ا   ـ أ.د/ السيد المكاوي السيد

 ــــــــــــة المنوفيــــــــــةمدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعــــــــــــــــ   ـ   د/ وليد عبد الفتاح موسي
  األمةاض الجلدية والتناسليةماجستية    مي عبد هللا عبدالعظيمر ط/ 76
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 :موضوع الةسالة 
 إظهار مستقبل خاليا الكبد اكس الفا في مرضي الصدفية

 اللجنة :
 جامعة المنوفيــــــــــــــــــة بكلية الطب ةــــاألمراض الجلدية والتناسليأستاذ ورئيس قسم     ـ أ.د/ عالء حسن مرعي

 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليةأستاذ مساعد بقسم    ـ   د/ عزة جابر عنتر فرج
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجبقسم  أستاذ    رحاب منير سمكةد/ أ. ـ

 ماجستية أمةاض القلب واألوعية الدموية   ساة  سعد مليجي الميهير ط/ 77
 :موضوع الةسالة 

 خصائص التصوير الوعائي للشرايين التاجية لمرضي الشرايين التاجية 
 اللجنة :
 ةــالمنوفيــــجامعة طب الأستاذ ورئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية     ة محفوظ بدرانـ أ.د/ هال

 ــةمنوفيالجامعة طب الأستاذ مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية    ـ   د/ غادة محمود سلطان 
 ـــــــةــــــــــــــالمنوفيـــــــــجامعة طب الوية بكلية بقسم أمراض القلب واألوعية الدم مدرس     سالم عوني جمالـ   د/ 

 188/8/4/2017الموضوع رقم 

الحاالت  تغيية عددالموافقة على  ـ بشأن المعيدة بقسم التخديرهند محمود أنوة محمد نصاة  عةض الطلب المقدم مص الطبيبة/
ة بقسررم وذلرك لعرردم تروفة حرراالت المنظراة التشررخية للةئر بةسرالة الماجسررتية الخاصرة بهررا مرص ثمررانيص حالرة إلررى أةبعريص حالررة

 الةسالة .تنفيذ  إمكانياتالصدة وعدم توفة 
 رسالة .تنفيذ ال على تغيير عدد الحاالت من ثمانين حالة إلى أربعين حالة وذلك لعدم توفر إمكانيات ةـالموافق  :ـرارـالقــ

 
لى هنا انتهى المجلس مص نظة الموضوعات المعةوضة ب أحمرد  /جدول األعمال اليروم فرأعلص السريد األسرتاذ الردكتوةوا 

 . ةئيس المجلس ةفع الجلسةعميد الكلية و  أحمرد على جمال الديص
 
 

                               أمين المجلس                   
  الكليةعميد 

 
                                                                  عصام عبد الونيس بحيرىأ.د/ 

 أحمد أحمـد على جمال الدينأ.د/ 
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ة باطنررة العامررلمرراد  ال توزيررع السرراعات الدةاسررية والرردةجات التحةيةيررةـ بشــأن  مررذكة  أ.د/ وكيررل الكليررة لشررئوص التعلرريم والطررالب
 وفةوعها على النحو التالي :

 الساعات الماد 
 نظةيةال

 األسابيع
 اإلكلينيكية

دةجات 
أعمال 
 السنة

 دةجات
 االمتحانات
 التحةيةية

 دةجات
 اإلمتحانات
 الشفوية
 واإلكلينيكية

 اإلختباةات المجموع
 التحةيةية

 *أةبعة اختباةات 450 135 225 90 10 108 الباطنة العامة
تحةيةية مد  كل منها ثالث 

 ساعات 
 عامةالباطنة ال*االختباة األول 
 
 عامةالباطنة ال*االختباة الثاني 
 
 الثالث  *االختباة

 قلب نفسية ، صدة و
 

 االختباة الةابع *
تحاليل ر جلدية ر طب  رمتوطنة 

 طبيعي

 86 26 43 17 2 21 األمةاض النفسية
 70 21 35 14 2 17 األمةاض الصدةية
 70 21 35 14 2 17 األمةاض المتوطنة

 70 21 35 14 2 17 أمةاض القلب
 70 21 35 14 2 17 األمةاض الجلدية
 42 12ة5 21 8ة5 1 10 التحاليل الطبية

الطررررررب الطبيعرررررري 
 والةوماتيزم

 42 12ة5 21 8ة5 1 10

 900 270 450 180 22 216 اإلجمالي
   :ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 789/8/4/2017الموضوع رقم 

 


