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

  :حضور كل من  عميد الكلية ورئيس المجلس بأحمد أحمـد جمال الدين/ د. برئاسة أ١٥/١/٢٠١٧ الموافق األحديوم 

  الطـــــالبوكيل الكلية لشئون التعليم و        نانسي يوسف أسعد/ د.ـ أ

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        محمود عبد العزيز قورة/ د.ـ أ

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

  رئيس قسم عالج األورام والطب النـــووي      خالد كمال الدين عبد العزيز / د.ـ أ

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

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

  رئيس قسم األمراض المتوطنـــــــة        عاطف أبو السعود على/ د.ـ أ

  رئيس قسم التخدير والعناية المركزة         أحمد عبد الرؤوف متولي  /د.ـ أ

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامــــــة         ع العربجي أحمد ربي/ د.ـ أ

  رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويــة             هالة السيد محفوظ  /د.ـ أ

  رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمـــع      أميمه أبو الفتح محمد محروس/ د.ـ أ

    رئيس قسم جراحة العظــــــــــام          السيد مرسي زكي/ د.ـ أ

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

  رئيس قسم الجراحة العامــــــــــة       أشرف عبد الهادي عبد العزيز / د.ـ أ

  رئيس قسم الهستولوجـــــــــــيا           مها السيد محمد / د.ـ أ

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

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

  رئيس قسم األشعة التشخيصيــــــــة       الزواوىمحمد صالح الدين / د.ـ أ

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

  طفيليــــــــــــات رئيس قسم ال        وفاء محمد إبراهيم القرش/ د.ـ أ

  رئيس قسم جراحة التجميل والحــــروق         طارق فؤاد عبد الحميد كشك / د.ـ أ

  رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة        عصام عبد الونيس بحيري/ د.ـ أ

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليـــة         عالء حسن مرعي / د.ـ أ

  يس قسم جراحة المخ واألعصـــــاب رئ        عادل محمود حنفي / د.ـ أ

  رئيس قسم األمراض الصدرية والتـــدرن           رمضان محمد بكر/ د.ـ أ

  رئيس قسم الباثولوجيــــــــــــا         هيام عبد السميع عياد/ د.ـ أ
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  رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل         سمر جابر أحمد سليمان / د.ـ أ

  قائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة       مقلد  عبد الرحيمأمل فتح اهللا/ ـ   د

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

  قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية         مها محمد على البطش / ـ   د

    متفرغ بقسم الميكروبيولوجيــــــاأستاذ         أحمد بكر محمود بكر / د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم طــــــــب األسرة           تغريد محمد فرحات   / د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم الطفيليـــــــــات        نشأت السيد عبد المنعم /د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب وجراحــــــــة العين           مصطفي كمال نصار / د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم جراحة المسالك البوليـــة       اب عبد الجواد أسامة عبد الوه /د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــــــــــة          بهنسىعبد اهللا عبد العزيز /د.ـ أ

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

  رعي والسموم اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ بقسم الطب الش        سامي عبد الهادي حماد/ د.ـ أ

  أستاذ بقســــــم التشريـــــح        مصطفي محمود الحبيبي  /د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسيـــة        وفيق محمود حسن الشيخ/ د.ـ أ

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

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

  أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــاء         زكريا فؤاد زكريا سند /د.ـ أ

  أستاذ بقسم عالج األورام والنــــــووي           محمد أبو الفتوح السيد / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طــــب األطفـــــــال            أحمد أنور عطية خطاب/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباثولوجيــــــــــــا       أسماء جابر عبده الصعيدي/ د.أـ 

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

  أستاذ بقسم الهستولوجيـــــــــــا        ماجدة أحمد محمود منصور/ د.ـ أ

  صحة العامة وطب المجتمـــع أستاذ بقسم ال        صفاء عبد الفتاح بدر /د. ـ أ

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

  أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــع        محمود السيد أبو سالم / د.ـ أ

  ةـــــأستاذ متفرغ بقسم الجراحة العام        سعيد إبراهيم المالح / د.ـ أ

  اـــــأستاذ متفرغ بقسم الهستولوجيـ        طية سامي الحسيني ع/ د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية        سعيد شلبي منتصر / د.ـ أ
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  ن  ــأستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العي        هشام محمد فؤاد المزار / ـ  د

  نــمدرس بقسم طب وجراحة العيـــ           نرمين محمود بدوي/ ـ  د

  ةــمدرس بقسم جراحة المسالك البوليــ      مرزوق عبد المقصود   محمد / ـ  د

أحمد عامر عبد الوهاب خميس  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن رئيس اإلدارة / د.وتم دعوة كل من ـ أ* 

   .المركزية بالمستشفيات الجامعية

   .)ير وحدة الجودة بالكليةمد( الحيوية ءرانيا محمد عزمي الشاذلي أستاذ مساعد بقسم الكيميا/ ـ د

  :واعتذر عن عدم الحضور كل من * 

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

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

   أستاذ قسم جراحة العظام         هشام محمد زكي الموافي/د.ـ أ

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية        عزيز والء فريد عبد ال/ د.ـ أ

  : تغيب كل من وقد* 

  رئيس قسم الكيمياء الحيوية         نجالء محمد غنايم /د.ـ أ

  ةرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي      لمياء جمال الدين الحمراوي / د.ـ أ

     كلينيكيةرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإل         صفاء عبد الظاهر أمين/ د.ـ أ

   اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا         سامية حسن قنديل / د.ـ أ

     أستاذ متفرغ األمراض الجلدية والتناسلية         ماجدة مصطفي حجاج /د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض المتوطنة        محمد عالء الدين نوح  /د.أـ 

         الحيويةأستاذ بقسم الكيمياء         كامل الشافعي مآثر/ د.ـ أ

  األشعة التشخيصيةأستاذ بقسم          محمد عبد العزيز معالي /د.ـ أ

        أستاذ بقسم الفسيولوجيا         محمد عبد الفتاح بندارى  /د.ـ أ

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

       والعناية المركزة أستاذ بقسم التخدير       خالد موسي محمود أبو العنين /د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التخدير          ياسر إبراهيم فتحي / ـ د

      رئيس األكاديمية الطبية العسكرية      أحمد حسن فوزي التاودي / ـ اللواء

  مدير شركات العربي        ممدوح محمود العربي / د.ـ أ

       نقيب أطباء المنوفية          حسين أحمد ندا / د.ـ أ
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ثم " بسم اهللا الرحمن الرحيم "  عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر أحمد أحمـد جمال الدين/ د. السيد أواستهل الجلسة* 

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

 سعيدا هادئا على  هنأ سيادته السادة الحضور ببدء العام الميالدي الجديد متمنيا من اهللا عز وجل أن يجعله عاماثم* 

  . مصرنا الحبيبة 

 طالب لعقد االمتحانات بها بدال من عمل ١٥٠٠نشاء مدرجات بالدور السادس سعه المدرج إ إستعراض مشروع تم

  االمتحانات في طرقات الكلية

كبيرة عضو هيئة التدريس ألنه موجودة علية خدمات وفائدة لكل  وأهميتهتم استعراض البريد االلكترونى االكاديمى 

  ل يكون مفعنوتكون المراسالت عن طريقة بدال من الخطابات المكتوبة مثل مجالس الكلية والمستشفيات بشرط أ

  .تم مناقشة موضوع طالبة الدراسات العليا عن عدم دخولها االمتحان الجراحة العامة * 

 من نفس اللجنة التي وضعت د االمتحانالموافقة على إعادة امتحان لها ويتم عمل ورقه أخري ويحدد لها ميعا: القرار 

  .الورقة في االمتحان األول 

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

�:א�	+�د�1�2:��و/� �

�٤١٨/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 الثالثاء والمنعقدة يوم ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي"  الرابعة الجلسة" المصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية 

   ٤١٧/٤/١٢/٢٠١٦حتى رقم ٢٩٠/٤/١٢/٢٠١٦  القرارات من رقمةالمتضمنو ١٣/١٢/٢٠١٦الموافق

�:��א�!....�א� �

�المصادقة  �

�٤١٩/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

   :.�א�א�!...

  .ويرفع للجامعة : ... المصادقة على 

فاطمة أحمد عبد الجواد المدرس بقسم طب األسرة بالكلية إلى شنغهاي بالصين لحضور مؤتمر الجمعية / الموافقة سفر د*

  .حيث يوجد بحث مقبول في المؤتمر  جامعة ال على نفقة٢٠١٧فبراير ١٩حتى١٥من األسيوية للجهاز الهضمي والكبد 

�����6�:�
�:	و�و&���8��1ط �

�٤٢٠/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 والمنعقدة يوم ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الثالثةالجلسة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة الدراسات العليا 

   .٦/١٢/٢٠١٦ الموافق الثالثاء
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��:א�!....�א� �

  إحاطة المجلس علما

�١٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الجلسة الثامنة" بمحضر اجتماع لجنة مراجعة األبحاث العلمية إحاطة المجلس علما 

   .٢٨/١٢/٢٠١٦والمنعقدة يوم األربعاء الموافق 

  :�א�!....�א�

  إحاطة المجلس علما

�٢٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

   .١/١/٢٠١٧والمنعقدة يوم األحد الموافق 

�:א�!....�א� �

�إحاطة المجلس علما �

�٣٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الجلسة الرابعة" إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة شئون التعليم والطالب 

   .٣/١/٢٠١٧والمنعقدة يوم الثالثاء الموافق 

�:�א�!....�א� �

  إحاطة المجلس علما

�٤٢٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 والمنعقدة يوم ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الجلسة الرابعة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة المكتبات 

  .١٠/١/٢٠١٧الثالثاء الموافق 

  �:א�!....�א�

  إحاطة المجلس علما

�٤٢٥/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

لس علما بمحضر اجتماع مجلس إدارة الدبلومة المهنية لجودة الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض إحاطة المج

" الجلسة الثانية"وكذلك ... ٢٣/٨/٢٠١٦ والمنعقدة يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي " الجلسة األولي "

   .٨/١/٢٠١٧المنعقدة يوم األحد الموافق 

�:א�!....�א� �

  مجلس علماإحاطة ال
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٦

��6��6�:��
�:	و�و&��1	��س�א����
�وא"��2מ�א���	� �

�٦٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

إنشاء وحدة ذات طبع خاص تحت  بشأن الموافقة على  ـرئيس قسم الصحة العامة وطب والمجتمع/ د.أعرض خطاب 

  ) .وحدة البحوث والتحليالت اإلحصائية(مسمي 

�:א�!....�א� �

  يؤجل لمزيد من الدراسة�

�٧٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

الستخدامها   بشأن الموافقة على شراء آالت وأدوات ميكروسكوبية المشرف على معمل المهارات ـ/ د.عرض خطاب أ

  . في تجهيز كورسات للتدريب على الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة 

  :��א�!....�א�

  ويرفع للجامعة  .. الموافقة

�٨٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 بشأن الموافقة على تغير المسمي لقسم جراحة التجميل رئيس قسم جراحة التجميل والحروق ـ/ د. خطاب أعرض

  .والحروق إلى قسم جراحة التجميل والحروق وجراحة الوجه والفكين أسوة بجامعة عين شمس وجامعة أسيوط 

  �:א�!....�א�

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٩٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 بشأن الموافقة على نقل قسم الطفيليات مناصفة مع قسم الطب الشرعي حيث رئيس قسم الطفيليات ـ/ د.خطاب أعرض 

 أشهر ال يوجد بمعامل القسم بنشات ومياه وفيش كهرباء وكذلك نقص عدد حجرات أعضاء هيئة التدريس ٩أنه منذ 

ة التدريس وهذا ال يتناسب مع جودة العملية والهيئة المعاونة وأن وضع القسم غير مرضي للطالب وال أعضاء هيئ

�. والبحثية ةالتعليمي �

����:א�!....�א� �

  يؤجل للدراسة ويعاد توزيع األقسام بالكلية 

�٣٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 بشأن الموافقة على تطبيق فحص أحمد عبد المنعم رجب األستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة ـ/ د.عرض خطاب أ

 من المجلس األعلى للجامعات على األبحاث ةالبحث العلمي المنشور بالمجلة وذلك طبقا للقواعد المطبقاالنتحال على 

  . العلمية المقدمة للترقية 

  : א�!....�א�
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٧

  ةـــــالموافق

�:	و�و&��1���:�:���א*��� �

�٤٣١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

ستبعاد جميع الدوريات الورقية الموجودة إقة على وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن المواف/ د.مذكرة أ

  .نعدام الفائدة من وجودها بالمكتبة إل نظرا  وإرسالها إلى مطبعة الجامعة لفرمهابالمكتبة من عهدة المكتبة وتكهينها

  �:א�!....�א�

ة لمدة خمسة عشر يوم مهل بالقسم  األقسام التي ترغب في االحتفاظ بالدوريات العلمية الخاصة بها منح الموافقة على

بعد ذلك يتم .  القسممن إدارة المكتبة إلى الدوريات هذه  عهدة نقلل  ٣٠/١/٢٠١٧ وتنتهي في ١٥/١/٢٠١٧تبدأ من 

 نظرا النعدام الفائدة من وجودها  . لفرمهاالجامعة مطبعة إلى وإرسالهاتكهين جميع الدوريات الورقية الموجودة بالمكتبة 

�  . بالمكتبة �

�2��٢٣٤/٥/١/٢٠١٧מ�א�	و�وع �

نقيب األطباء بالمنوفية ـ بشأن اعتماد األنشطة العلمية التي تتم بالنقابة بالمشاركة مع المستشفيات / عرض خطاب د

الجامعية ويقوم بها السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس بكلية طب المنوفية حتى يستطيع الطبيب المتدرب أو المشارك 

  . المستند الخاص بذلك معتمدا من سيادتكم للحصول على الترقية في النشاط العلمي تقديم

�:��א�!....�א� �

  الموافقة مع التنسيق بمجالس األقسام

�:	و�و&��1<=ون�א�����מ�وא�ط>;�:����	� �

�٣٤٣/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 المتحانات الدور الثاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على قبول األعذار المرضية/ د.مذكرة أ

   .٢٠١٥/٢٠١٦لبعض طالب الفرقة الخامسة للعام الجامعي 

  ��:א�!....�א�

  ويرفع للجامعة: .. الموافقة على قبول األعذار المرضية على النحو التالي 

  عدد األعذار  المواد المراد تأجيلها  اسم الطالب  م

  الخامس   طب ألسرةأطفال ـطب الباطنة العامة ـ   أنس أحمد محروس جلبط  ١

  الثاني  أطفال ـ طب ألسرةطب الباطنة العامة ـ   ابتهال فتحي محمد الدقن  ٢

  السادس  أطفال ـ طب ألسرةطب الباطنة العامة ـ   بسمة عادل محمد أحمد خليل  ٣

  الثالث   طب ألسرة  تسنيم مصطفى إبراهيم شاهين  ٤
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٨

  عدد األعذار  المواد المراد تأجيلها  اسم الطالب  م

  الثاني  لأطفاطب الباطنة العامة ـ   مصطفى محمد مصطفى السيسي  ٥

�٤٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

طالب الفرقة ة على االلتماسات المقدمة من بعض وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافق/ د.مذكرة أ

 وكذلك االلتماسات ٢٠١٥/٢٠١٦الخامسة إلعادة رصد درجاتهم لبعض المواد عن امتحانات الدور األول للعام الجامعي 

 بتاريخ ٢٧٢٩ وتعديالته رقم ١٨/٧/٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٧٩رئيس الجامعة رقم / د.قرار السيد أالمقدمة طبقا ل

.. . لرؤية صورة طبق األصل من ورقة اإلجابة الخاصة بهم ١٥/٨/٢٠١١ بتاريخ ٢٠٧٤ وتعديالته رقم ١/١١/٢٠٠٧

 واإلكلينيكي المتحان مادة ويرئيس قسم الباطنة العامة ـ بشأن تعديل درجات بعض الطالب في الشف/ د.وكذلك خطاب أ

  .الباطنة العامة 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة ... : على االلتماسات المقدمة من كل من الموافقة �

    النتيجة بعد التعديل  النتيجة قبل التعديل

  م

  

  اســـم

  

الدرجة الكلية   المادة

  للمادة

المجموع الكلي 

  للفرقة

الدرجة الكلية 

  للمادة

  المجموع

  لي للفرقةالك

  ممتاز١٢٨٩  ممتاز٧٩٢  ممتاز١٢٧٦  ممتاز٧٧٩  الباطنة العامة  سارة سامي حامد ضيا  ١

  جيدجدا١٢١٧  جيدجدا٧٦٣  جيدجدا١٢١٦  جيدجدا٧٦٢  الباطنة العامة  أحمد إسماعيل أحمد حضر  ٢

  ممتاز١٢٤٦  جيدجدا٧٥٨  ممتاز١٢٤٤  جيدجدا٧٥٦  الباطنة العامة  أحمد محمد عادل أحمد  ٣

  ممتاز١٢٨٣  ممتاز٤٣٤  ممتاز١٢٨١  ممتاز٤٣٢  طفالطب األ  ود محمد السبكيسعاد محم  ٤

  ممتاز١٢٧٣  ممتاز٧٧٨  ممتاز١٢٧٢  ممتاز٧٧٧  الباطنة العامة  لبنى علي سيد عبد الغفار  ٥

  جيدجدا١٢٠٩  جيدجدا٤١٧  جيدجدا١٢٠٨  جيدجدا٤١٦  األطفالطب   محمود سعيد محمد أحمد  ٦

  ممتاز١٣٠٣  ممتاز٤٤٦  ممتاز١٢٩٧  ممتاز٤٤٠  الاألطفطب   مروة السيد محمود الطوخي  ٧

  ممتاز١٢٩٥  ممتاز٧٩٧  ممتاز١٢٧٥  ممتاز٧٧٧  الباطنة العامة  مروة سعيد عبد الخالق  ٨

  جيدجدا١١٨٧  جيدجدا٧١٨  جيدجدا١١٧٧  جيدجدا٧٠٨  الباطنة العامة  أحمد محمد سامي علي فايد  ٩

عبد  محمد دإسراء السي  ١٠

  دالحمي

  جيدجدا١١٦٣  جيدجدا٧٢٠  جيدجدا١١٥٩  داجيدج٧١٦  الباطنة العامة

  ممتاز١٢٥٥  ممتاز٧٨٢  ممتاز١٢٣٥  جيدجدا٧٦٢  الباطنة العامة   محمد محمد ابو شعرأسماء  ١١
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٩

    النتيجة بعد التعديل  النتيجة قبل التعديل

  م

  

  اســـم

  

الدرجة الكلية   المادة

  للمادة

المجموع الكلي 

  للفرقة

الدرجة الكلية 

  للمادة

  المجموع

  لي للفرقةالك

  مقبول٩٣١  مقبول٥٧٥  مقبول٩١١  مقبول٥٥٥  الباطنة العامة   محمود ابوالفتوح أسماء  ١٢

  جيدجدا١٢٠١  جيدجدا٧٥٤  جيدجدا١١٩٣  جيدجدا٧٤٦  الباطنة العامة   صفوت حنفي محمد أميرة  ١٣

  جيدجدا١١٢٤  جيدجدا٧٠٤  جيدجدا١١١٦  جيدجدا٦٩٦  الباطنة العامة   احمد ابوسعدةأيمنغادة   ١٤

  //جيد١٠٨٥  جيدجدا٦٨٧  //جيد١٠٨٣  جيدجدا٦٨٥  الباطنة العامة  محمد عاطف عبد الحميد   ١٥

  جيدجدا١١٧٩  جيدجدا٧٤٣  جيدجدا١١٥٨  جيدجدا٧٢٢  الباطنة العامة  مصطفى محمد محمود   ١٦

  جيدجدا١٢١٢  جيدجدا٧٦٢  جيدجدا١٢٠٢  جيدجدا٧٥٢  الباطنة العامة  مي عبد الرازق جابر سعد  ١٧

  ـ  //جيد٦٧٢  ـ  //جيد٧٦٢  الباطنة العامة  نورهان نبيل لطفي   ١٨

  جيدجدا١٢٢٩  جيدجدا٧٥٢  جيدجدا١٢١٩  جيدجدا٧٤٢  الباطنة العامة   هدي عبد الرحيم والء ع  ١٩

  ممتاز١٢٥٠  ممتاز٤٢٩  ممتاز١٢٤٠  جيدجدا٤١٩  طب األطفال  عمارنورا محمد محمد   ٢٠

  جيدجدا١٢١٤  ممتاز٧٦٥  جيدجدا١٢١١  جيدجدا٧٦٢  الباطنة العامة  انجي حسام احمد بالل  ٢١

�٥٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  :كل من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على إيقاف قيد / د.مذكرة أ

العام (بالكلية لمدة عام دراسي  كامل ) مستجد(بد الرحمن لطفي سعيد دهيم على والمقيد بالفرقة األولي ع/ الطالبـ ١

  وذلك نظرا لظروف سفره بالخارج وأن هذا هو إيقاف القيد األول ) ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

العام الجامعي (م دراسي  كامل بالكلية لمدة عا) مستجد(ريم أحمد السيد أبو ورد والمقيدة بالفرقة األولي / ـ الطالبة٢

  .وذلك نظرا لظروف مرضها والتي تعوقها عن الدراسة وأن هذا هو إيقاف القيد األول ) ٢٠١٦/٢٠١٧

العام (بالكلية لمدة عام دراسي  كامل ) مستجد(أسماء كمال الدين شديد سلطان والمقيدة بالفرقة األولي / ـ الطالبة٣

  .روف مرضها والتي تعوقها عن الدراسة وأن هذا هو إيقاف القيد األول وذلك نظرا لظ) ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

/ هديل سمير أحمد درويش إلى /  الموافقة على تعديل اسم الطبيبةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن/ د.مذكرة أ

 ١٤٥٧٦ وذلك بناء على قرار لجنة المنوفية رقم ٢٠١٥حمد السيد درويش خريج الكلية دور نوفمبر هديل سمير أحمد م

   .٣٠/١١/٢٠١٦بتاريخ 
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١٠

  : א�!....�א�

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٧٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 البكالوريوس للعام الجامعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على قواعد الرأفة لمرحلة/ د.مذكرة أ

٢٠١٦/٢٠١٧.   

�:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة .. الموافقة  �

�٨٤٣/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

شهد علي محمد مجاهد من كلية / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على تحويل الطالبة/ د.مذكرة أ

   .٢٠١٦/٢٠١٧فرقة األولى للعام الجامعي الطب البشري جامعة طرابلس بليبيا إلى الكلية بال

���:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة .. الموافقة  �

�٩٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـ بشأن الموافقة على اعتماد نتيجة الفرقة الخامسة الدور / د.مذكرة أ

� .٢٠١٦لسادسة والتراكمي دور نوفمبر  والدور األول للفرقة ا٢٠١٥/٢٠١٦الثاني للعام الجامعي  �

  ��:א�!....�א�

  ويرفع للجامعة: : .. الموافقة على اعتماد النتيجة لتكون على النحو التالي 

  :الفرقة الخامسة 

                  ٦١    ـ عدد المتقدمون 

        ٧      ـ عدد الغائبون

        ٥٤    ـ عدد الحاضرون

        ٥٤    ـ عدد الناجحون

  :ـ التقديرات 

    ١١    ـ ممتاز

      ٢٨    ـ جيد جدا

      ٨    //ـ جيد 

  ٤    ـ مقبول

   ٣ـ طالب منقولين بمادة 



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

��٢٠١٧−�١−��١٥א�	وא$ق�א"�دא�	��!د���وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	�����	�
�א��א����
�	��س�א����
	����א��	�ع� �
 

� �

��	�ن�א�	��س �� �� �� �������������� ���������������������� �� �א����
���������������&	�د�� �

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

١١

  %١٠٠    ـ نسبة النجاح

  :الفرقة السادسة 

                  ٦٨    ـ عدد المتقدمون

        ٣      ـ عدد الغائبون

        ٦٥    ـ عدد الحاضرون

        ٦٠    ـ عدد الناجحون

  ٥    ـ عدد الراسبون

  ٨    ـ طالب لهم دخول امتحان الدور الثاني

  :ـ التقديرات 

    ٧    ـ ممتاز

      ٢٤    ـ جيد جدا

      ٢٢    //ـ جيد 

    ٧    ـ مقبول

  %٩٢ر٣    ـ نسبة النجاح

  :التراكمي 

        ٦٠  ـ عدد الناجحون

    ١٣    ـ ممتاز

      ٢٢    ـ جيد جدا

      ١٨    //ـ جيد 

  ٧    ـ مقبول

� �

�:	و�و&��1<=ون�?�=
�א��د��س�:�����د �

�٤٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

بسام محمد إسماعيل مسعود / س قسم األمراض المتوطنة ـ بشأن طلب تجديد اإلجازة الدكتوررئي/ د.عرض خطاب أ

وقدم خطاب يفيد تأشيرة إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ ( المدرس بالقسم للعمل بالمملكة العربية السعودية 

  ) .خطار مجلس القسم وجهة عملة بذلكوتم تأجيل الطلب لحين حضوره ولكن كان قد غادر البالد دون إ .. ٢٥/٥/٢٠١٦

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة .. الموافقة  �



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

��٢٠١٧−�١−��١٥א�	وא$ق�א"�دא�	��!د���وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	�����	�
�א��א����
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	����א��	�ع� �
 

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

١٢

�١٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

حسناء محمود زيدان المعيدة بقسم أمراض النساء / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

  لية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفيةوالتوليد بالكلية لشغل وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والك

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٢٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

حاالت (عال سعيد محمد إبراهيم المعيدة بقسم التخدير / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

  اعد بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفيةبالكلية لشغل وظيفة مدرس مس) حرجة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. لموافقة ا �

�٣٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

فاتن عز العرب يونس المدرس المساعد بقسم الصحة / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

 بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من طب العامة وطب المجتمع

  .المنوفية 

�:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٤٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

أيمن أحمد مصيلحي صقر المدرس المساعد بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيب

  .ألمراض المتوطنة بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه من طب المنوفية ا

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  لمدرس دعاء محمد محمد أبو الخير ا/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

المساعد بقسم التشريح واألجنة بالكلية لشغل وظيفة مدرس بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من 

  .طب المنوفية 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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�א��א����
�	��س�א����
	����א��	�ع� �
 

� �
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١٣

  أنور الشوربجي المدرس المساعد بقسم حنان / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين الطبيبة

األنف واألذن والحنجرة بالكلية لشغل وظيفة مدرس تخاطب  بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه من 

  .طب المنوفية 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

عادل إبراهيم الصعيدي المدرس بقسم جراحة العظام بالكلية / فقة على تعيين دمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموا

  .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية 

  �:א�!....�א�

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

�٨٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا  محمد عبد الرحيم محمد/ ة على تعيين دمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافق

  .اإلكلينيكية بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة على مستوي األساتذة  �

�٩٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

سوسن السيد محمد أنيس األستاذ المساعد بقسم األمراض / يين دمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تع

  .المتوطنة بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة على مستوي األساتذة  �

�٥٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

   المحسن عبد اهللا المدرس بقسم محمد عبد/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين د

  .الفسيولوجيا بالكلية لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية 

  �:א�!....�א�

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

�٤٥١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

محمد مفرح محمد السقا األستاذ المساعد بقسم جراحة داليا / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين د

  .التجميل والحروق بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية 
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١٤

��:א�!....�א� �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة على مستوي األساتذة 

�٢٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

   بقسم  إبراهيم محمد غريب  المدرسمحمد/ دالموافقة على تجديد إعارة مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن 

 دولة الكويتبدون مرتب مع تغير مكان العمل من المملكة العربية السعودية إلى لمدة عام رابع بالكلية طب األطفال 

   .١/١٢/٢٠١٦اعتبارا من 

  ��:א�!....�א�

  ويرفع للجامعة .. الموافقة 

�٣٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  هالة فؤاد المزار األستاذ بقسم / د.أن الموافقة على تجديد إعارة أمذكرة شئون هيئة التدريس ـ بش

الهستولوجيا بالكلية لمدة عام خامس بدون مرتب للعمل بجامعة مؤتة بالمملكة األردنية الهاشمية اعتبارا من 

١٥/١/٢٠١٧.   

�:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٤٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

محمد سيد أحمد القطب عزيز  المدرس بقسم جراحة / لتدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة دمذكرة شئون هيئة ا

   .١٢/١٢/٢٠١٦المسالك البولية بالكلية لمدة عام ثالث بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

عبد العزيز عباس تعلب األستاذ المتفرغ بقسم / د.كرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة أمذ

   .٦/١٢/٢٠١٦الجراحة العامة بالكلية لمدة عام ثاني بدون مرتب للعمل بدولة الكويت اعتبارا من 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

حمدي عبد المولي أبو طالب  األستاذ المساعد بقسم / كرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة دمذ

   .٢٥/١٢/٢٠١٦جراحة المسالك البولية بالكلية لمدة عام سابع بدون مرتب للعمل بدولة األمارات اعتبارا من 

  �:א�!....�א�
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١٥

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

حسن محمد محمد متولي األستاذ بقسم عالج األورام والطب / د.مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على منح أ

  .قيامه باألجازة  اعتبارا من )بمستشفي دار الفؤاد بالقاهرة(لمدة عام بدون مرتب للعمل أجازة النووي بالكلية 

��:א�!....�א� �

�عةويرفع للجام.. الموافقة  �

�٨٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  طب بقسم المدرس  أحمد عبد المنعم محمد الهجع/ دالموافقة على منح مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن 

  .بها قيامه تاريخ اعتبارا من بالمملكة العربية السعودية بالكلية أجازة لمدة عام بدون مرتب للعمل وجراحة العين 

  �:א�!....�א�

�رفع للجامعةوي.. الموافقة  �

�٤٥٩/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

محمد زكريا نوح المدرس بقسم الباطنة العامة بالكلية إعارة / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على منح د

  .لمدة عام بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ قيامه بها 

  �:א�!....�א�

�لجامعةويرفع ل.. الموافقة  �

�٤٦٠/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

عبد المجيد حسن قابل  أستاذ مساعد سمعيات بقسم / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تجديد إعارة د

   .٢٤/١/٢٠١٧األنف واألذن والحنجرة بالكلية لمدة عام ثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٤٦١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

أحمد خالد دروزة األستاذ المساعد بقسم جراحة القلب / مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن النظر في إنهاء خدمة د

  .القائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر / والصدر بالكلية بناء على كتاب السيد الدكتور

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. لموافقة ا �

�*����:���
  :	و�و&��1א��>�1�2א�6!�$�

�٦٢٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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١٦

  :الموافقة على سفر كل من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن / د.مذكرة أ

  أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية وعميد الكلية    أحمد أحمد جمال الدين / د.ـ أ١

  الكليةببقسم جراحة المسالك البولية متفرغ أستاذ    عبد الوهاب عبد الجواد أسامة/ د.ـ أ٢

  لكليةبا بقسم جراحة المسالك البولية مدرس     محمد كمال محمود عمر/ د  ـ ٣

 مارس ٢٨ حتى ٢٣إلى لندن بالمملكة المتحدة لحضور مؤتمر الجمعية األوروبية لجراحي المسالك البولية في الفترة من 

  . نفقتهم الخاصة حيث يوجد لكل منهم دعوة لحضور المؤتمر  على٢٠١٧

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

   محمد مرزوق عبد المقصود /د وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر/ د.مذكرة أ

 لحضور  بالواليات المتحدة األمريكيةنطسوبمدينة الك البولية بالكلية إلى  بقسم جراحة المسعبد اهللا األستاذ المساعد

 على نفقة الجامعة حيث يوجد ٢٠١٧ مايو ١٨ حتى ١٠لجراحي المسالك البولية في الفترة من األمريكية مؤتمر الجمعية 

  .بحث مقبول بالمؤتمر 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  فاطمة أحمد الصيرفي / د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر أ/ د.مذكرة أ

محمد / األستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية والمشرف الرئيسي على رسالة الدكتوراه لمتابعة الطبيب

 بعثة اإلشراف المشترك بجامعة كوليدج بلندن ـ بانجلترا وذلك إبراهيم محمد أبو زيد المدرس المساعد بالقسم وعضو

  . على نفقة وزارة التعليم العالي طبقا لنظام اإلشراف المشترك ٢٠١٧خالل شهر مارس 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٦٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  :موافقة على سفر كل من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن ال/ د.مذكرة أ

  أستاذ ورئيس قسم عالج األورام والطب النووي بالكلية    خالد كمال الدين عبد العزيز / د.ـ أ١

  أستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي بالكلية   طارق عبد المنعم هاشم / د.ـ أ٢

  لكليةأستاذ بقسم عالج األورام والطب النووي با    ناصر محمد عبد الباري / د.ـ أ٣
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١٧

والذي ينظمه مركز ) الجديد في العالج المناعي لألورام ( إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر

 على نفقة الجهة المنظمة وبدون ٢٠١٧مارس  ٤فيصل وذلك يوم السبت الموافق األورام واألبحاث بمستشفى الملك 

  .تحمل الجامعة أي نفقات 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. فقة الموا �

�٦٦٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  :وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على سفر كل من / د.مذكرة أ

  أستاذ بقسم الباطنة العامة ووكيل الكلية لشئون البيئة    محمود عبد العزيز قورة / د.ـ أ١

  لباطنة العامة بالكلية المدرس بقسم ا    خالد محمد أمين الزرقاني / ـ   د٢

 على نفقة الجامعة ٢٠١٧ إبريل ٢٥ حتى ٢١إلى المكسيك لحضور مؤتمر الجمعية العالمية ألمراض الكلي في الفترة من 

  .حيث يوجد لكل منهم بحث مقبول بالمؤتمر 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٦٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

مشيرة محمد عبد الواحد األستاذ / د.دراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على ترشيح أوكيل الكلية لل/ د.مذكرة أ

 الصحية التطبيقية لحضور المؤتمر الدولي الثالث عشر للكيمياء ودورها في التنمية بقسم الباثولوجيا وعميد كلية العلوم

 على نفقة الجامعة حيث ٢٠١٧ مارس ٢٤ حتى ٢٠وذلك بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة في الفترة من 

  .يوجد بحث مقبول بالمؤتمر 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٨٦٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

/ إنهاء بعثة اإلشراف المشترك الخاصة بالطبيبوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على / د.مذكرة أ

اليوم  (٢٥/١١/٢٠١٦د المعطي عمر المدرس المساعد بقسم جراحة المخ واألعصاب اعتبارا من محمد عادل حسين عب

  . بناء على رأي المشرف الرئيسي والقسم ) التالي لتاريخ العودة من البعثة بالخارج

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٦٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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١٨

محمد عبد الحميد اإلسكندراني / العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على إنهاء خدمة دوكيل الكلية للدراسات / د.مذكرة أ

والتي إنتهت في ) سابقا(المدرس بقسم الباثولوجيا بالكلية وعضو المهمة العلمية الشخصية بجامعة نوتنجهام بإنجلترا 

  . تاريخه ولم يتسلم العمل حتى ١٧/٤/٢٠١٦

��:א�!....�א� �

�لجامعةويرفع ل.. الموافقة  �

�٧٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

مي السيد السيد جروين /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على إنهاء خدمة الطبيبة/ د.مذكرة أ

وذلك نظرا لعدم عودتها وتسلمها ) سابقا(المدرس المساعد بقسم األشعة التشخيصية وعضو اإلجازة الدراسية بأمريكا 

   .١٣/٣/٢٠١٦ة منذ انتهاء األجازة  الدراسية بأمريكا في العمل بالكلي

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧١٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  : دمة من كل من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إحاطة المجلس علما بالتقارير المق/ د.مذكرة أ

   بالكلية لمتفرغ بقسم طب األسرةاألستاذ ا    تغريد محمد فرحات / د.ـ أ١

    بالكلية المدرس بقسم طب األسرة    نجوى نشأت حجازي /ـ   د٢

 اإلقليمي لمنظمة شرق المتوسط WONCAوذلك عن سفر سيادتهم إلى ريودى جانيرو بالبرازيل لحضور مؤتمر منظمة 

 على نفقة الجامعة وقد ٢٠١٦ نوفمبر ٦ أكتوبر  حتى ٣٠ في الفترة من WONCAو اجتماع مؤتمر مجلس منظمة 

   .٢٧/١١/٢٠١٦تضمنت التقارير قيام كل منهم بعقد سمينار بالقسم عن المؤتمر بتاريخ 

محمد عبد المنعم الشاذلي األستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية عن سفر سيادته إلى مدينة كيب /ـ د٣

 ٢٠١٦ نوفمبر ١٢ حتى ٨احي مناظير المسالك البولية في الفترة من تاون بجنوب إفريقيا لحضور المؤتمر العالمي لجر

     . ٢٣/١١/٢٠١٦على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سمينار بالقسم بتاريخ  

 العربية دبي بدولة اإلماراتمدرس بقسم عالج األورام بالكلية عن سفر سيادتها إلى الالشيماء محمود الحنفي /دـ ٤

 على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سمينار ٢٠١٦ كتوبرأ ٢٢ حتى ٢٠ في الفترة من لألورام  دبيمؤتمر المتحدة لحضور 

  .٢٧/١١/٢٠١٦بالقسم بتاريخ  

وليد محمد فتحي عبد العظيم األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية عن سفر سيادتها إلى روما / ـ د٥

 على نفقة الجامعة وقد قام بعمل ٢٠١٦ أكتوبر ١٨ حتى ١٧يميا في الفترة من بإيطاليا لحضور المؤتمر الدولي عن اللوك

   ٢٠/١١/٢٠١٦سمينار بالقسم بتاريخ 

  �:א�!....�א�
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١٩

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٢٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

ين بالكلية بعقد مؤتمره وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على قيام قسم طب وجراحة الع/ د.مذكرة أ

�. بفندق الجامعة ٦/٤/٢٠١٧السنوي باإلشراك مع الجمعية الرمدية المصرية يوم  �

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٧٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

جال التعليم  ومقترحاتها في التعاون في مةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إبداء رأي الكلي/ د.مذكرة أ

  .العالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا 

��:א�!....�א� �

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

  .ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين ١

  .ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا ٢

  .تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية ـ ٣

  .ـ تبادل نشاطات التدريس ٤

  .ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة ف مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد ٥

  .ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين ٦

  . ة ومشتركةـ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل منتظم٧

�٧٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إبداء رأي الكلية ومقترحات الكلية في برنامج التعاون مصر / د.مذكرة أ

  .والسودان في مجال التعليم العالي 

  �:א�!....�א�

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

  ) .هيئة التدريس ـ هيئة معاونة(ـ تبادل الزيارات العلمية ١

  .ـ إجراء مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة ٢

  .ـ تشجيع حضور المؤتمرات والندوات بين البلدين ٣

  .ـ إعداد برامج لزيارات المستشفيات الجامعية بين البلدين ٤

  .ين ـ تبادل زيارات وفود طالبية بين البلد٥
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٢٠

  .ـ تبادل المجالت والدوريات والبحوث العلمية ٦

  .ـ اإلطالع على أحدث الوسائل التقنية والمعلومات في الدولتين ٧

  .ـ معادلة الشهادات العلمية بين البلدين ٨

�٥٧٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

رامي مصيلحي عبد النبي / يبوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على مد بقاء الطب/ د.مذكرة أ

حجازي المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية وعضو بعثة اإلشراف المشترك من بعثات السنة الثانية 

 بمستشفي فالدكلينيكوم جيرا بألمانيا لمدة عام ثالث اعتبارا ٢٠١٢/٢٠١٧ من الخطة الخمسية السابعة ٢٠١٣/٢٠١٤

  .على نفقته الخاصة ليتسني له اإلنتهاء من أبحاثة ) ين المقررين بالخارجاليوم التالي للعام (٢٠/٣/٢٠١٧من 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٦٧٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن إبداء رأي الكلية في التعاون بين الجامعة المصرية والجامعات / د.مذكرة أ

�.النرويجية  �

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٤٧٧/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 ١٨ حتى ١٥وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على عقد مؤتمر الكلية في الفترة من / د.مذكرة أ

وم الثاني والثالث   اليوم األول بمدرج االحتفاالت بالكلية واليFight against cancerتحت عنوان   ٢٠١٧مارس 

�.باإلسكندرية  �

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�	�6���:�
  :	و�و&��1א�*�و@�א���	�

�٨٧٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن النظر في الموافقة على إجراء المشروع البحثي المقدم من كل / د.مذكرة أ

  -:من 

   محيي الدين بهجت المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة نادية/ ـ د١

  ) .االحتراق النفسي واالكتئاب عند األطباء والممرضين المقيمين بالعناية المركزة : بعنوان (

  التغيرات الوراثية : بعنوان ( هبة خضري عالم المدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع / ـ د٢
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٢١

  ) . المهني للبنزينوالجينية الناتجة عن التعرض

وحيث أنه توجد اتفاقية التعاون العلمي مذكرة التفاهم ... والمؤجل للحصول على الموافقة األمنية وخطة وزارة الصحة  

  . ، الواليات المتحدة األمريكية وجامعة المنوفية ـ مصر IOWA ، مدينة IOWAبين جامعة 

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�2�٩٧٤/٥/١/٢٠١٧מ�א�	و�وع� �

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث للسادة أعضاء هيئة التدريس وهم / د.مذكرة أ

    : على النحو التالي 

  عدد األبحاث  الدرجة  القسم  االســـــم  م

  ٨  مدرس  أمراض القلب واألوعية الدموية  عوني جمال شلبي/ د  ١

  ٤  مدرس  أمراض القلب واألوعية الدموية  اهيم ياسينرحاب إبر/ د  ٢

  ١  أستاذ مساعد  الباطنة العام  عالء الدين عبد السالم داوود/ د  ٣

  ١  أستاذ مساعد  جراحة التجميل والحروق  دالي مفرح السقا/ د  ٤

  ١  أستاذ  التخدير والعناية المركزة  خالد موسي محمود أبو العنين/ د.أ  ٥

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. ة الموافق �

�٨٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

خالد موسى محمود أبو العنين / د.وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على ترشيح أ/ د.مذكرة أ

  .لمكافأة النشر العلمي بالكلية ستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة األ

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

  :	و�و&��1א�د�א���1א�������:������

�١٨٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على نشر كافة الرسائل العلمية قبل مناقشة الرسالة / د.مذكرة أ

�:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٨٢٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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٢٢

 ٢٠١٧ية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا دور إبريل وكيل الكل/ د.مذكرة أ

  ) .دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(

   .٢٠/٤/٢٠١٧ حتى ٢/٤/٢٠١٧من : امتحانات الجزء األول 

   .١٨/٥/٢٠١٧ حتى ٣٠/٤/٢٠١٧: امتحانات الجزء الثاني 

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٨٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

عزت عدلي يوسف دكتوراه / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على رفع اسم الطبيب/ د.مذكرة أ

  .عمرو على عبد الحميد زوين بدال منه /  وإضافة الطبيب٢٠١٦أمراض القلب واألوعية الدموية من دورة القيد أكتوبر 

�:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. ة الموافق �

�٨٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

بدورة أكتوبر رئيس قسم طب وجراحة العين ـ بشأن الموافقة على قبول دورة القيد لطالب الدكتوراه /د.عرض خطاب أ

  .بعد المقابلة الشخصية ) ٥(عددهم  و٢٠١٦

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. : على قبول قيد كل من الموافقة  �

  أحمد عبد المنعم نور الدين متولي / ـ ط     عبد السيد إبراهيم ناصر أسماء/ ـ ط

  أحمد محمد عزت عبد الفتاح عمران/ ـ ط    حسين محمد مصطفي حسين/ ـ ط

  نور الدين أحمد محمود جليله / ـ ط

�٨٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

 دبلوم وماجستير) ٣٤(ترة الدراسة لعدد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على مد ف/ د.مذكرة أ

  . تخصصات مختلفة ودكتوراه

  :א�!....�א�

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

  ماجستير طب األطفال      صفا رمضان رجب /ـ ط ١

  ماجستير طب األطفال      إسالم جاد اهللا محمد  /ـ ط٢

  ماجستير طب األطفال      صفاء السيد مصطفى  /ـ ط٣

  ماجستير طب األطفال      سمر بيومي محمد  /ـ ط٤
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٢٣

  ماجستير طب األطفال    صابرين عبد العزيز السيد   /ـ ط٥

  ماجستير الجلدية والتناسلية      دعاء محمد عبد الوارث  /ـ ط٦

  ماجستير الجلدية والتناسلية      منى أحمد متولي صالح  /ـ ط٧

  ماجستير الجلدية والتناسلية    ريهام محمد جمال دويدار  /ـ ط٨

   الجراحة العامةدبلوم    محمود أحمد مصطفى السيد  /ـ ط٩

  ماجستير الجراحة العامة    عالء محمد الشاملي السيد/ـ ط١٠

  ماجستير الجراحة العامة    محمد كمال محمد دسوقي/ـ ط١١

  ماجستير الجراحة العامة      محمد محمد أحمد رزق/ـ ط١٢

  ماجستير طب األسرة    أحمدشيماء صالح الدين /ـ ط١٣

  ماجستير طب األسرة    نشوى نبيل حمزة أحمد/ـ ط١٤

  ماجستير عالج األورام والطب النووي    محمد سعيد محمد السنباوي/ـ ط١٥

  األشعة التشخيصيةماجستير     حامد جمال علي الجمال/ـ ط١٦

  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها      محمد علي عبد الفتاح/ـ ط١٧

  طب الحاالت الحرجةماجستير     مدعبد الرحمن عبدالحافظمح/ـ ط١٨

  طب وجراحة العينماجستير     محمد حسين عبدالمتعال/ـ ط١٩

  ماجستير طب وجراحة العين    أصيلة نشأت يوسف حسن/ـ ط٢٠

  ماجستير الباطنة العامة      هبة عبدالعزيز فهمي/ـ ط٢١

  ماجستير الباطنة العامة    سامح السعودي الشربيني/ـ ط٢٢

  ماجستير جراحة العظام    خالد سعود عبد الصالح/ـ ط٢٣

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن      دعاء سالمة أحمد /ـ ط٢٤

  ماجستير األنف واألذن والحنجرة    محمد فتحي عبدالحكيم /ـ ط٢٥

  ماجستير األنف واألذن والحنجرة       بيتر وجيه شاكر/ـ ط٢٦

   القلب واألوعية الدمويةدبلوم أمراض    محمد فتحي عبد المنصف/ـ ط٢٧

  دبلوم طب األسرة     حسناء عبد المنعم محمد/ ـ ط٢٨

  دبلوم التوليد وأمراض النساء    منال عبد الشافي عيسي / ـ ط٢٩

  دبلوم طب األسرة  عبد الفتاح صالح الدين إبراهيم / ـ ط٣٠

  دبلوم التخدير والعناية المركزة     عمرو رمضان محمد فرج/ ـ ط٣١

  دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها  رمضان السيد إسماعيل أسامة / ـ ط٣٢
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٢٤

  دبلوم التوليد وأمراض النساء     رحاب إبراهيم أحمد محمد/ ـ ط٣٣

  ماجستير أمراض الباطنة العامة     أحمد تيسير حافظ أبو سريوه/ ـ ط٣٤

�٦٨٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

درجة دبلوم وماجستير ) ٩(لموافقة على إيقاف القيد لعدد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن ا/ د.مذكرة أ

  .ودكتوراه تخصصات مختلفة 

  �:א�!....�א�

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

         لظروف خاصة١/١٠/٢٠١٧  لمدة عام   وائل أحمد عبد الحميد       دكتوراه الباطنة العامة / ـ ط١

     للسفر للخارج   ١/١٠/٢٠١٦  لمدة عامين           دكتوراه الباطنة العامة    محمد فتحي محمد /ـ ط٢

  مرافقة الزوج      ١/١٠/٢٠١٦  لمدة عام    دكتوراه الباطنة العامة         سنادة سند تقيليديا / ـ ط٣

  للسفر للخارج      ١/١٠/٢٠١٥  لمدة عام    مغربي حسن      ماجستير جراحة العظام  العاطىعبد/ ـ ط٤

  للخارج للسفر    ١/١٠/٢٠١٦ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية لمدة عامين  سارة حسين محمود/ ـ ط٥

  لظروف خاصة        ١/٤/٢٠١٦  لمدة عام    طب األطفالماجستير  شريف سعيد السيد البطاوي  / ـ ط٦

  أثر رجعي موافقة ب٢ ١/١٠/٢٠١٥  لمدة عام األنف واألذن والحنجرةماجستير   تامر حسني إبراهيم/ ـ ط٧

  لظروف خاصة         ١/٤/٢٠١٦محمد إبراهيم عبد الحليم   ماجستير طب وجراحة العين  لمدة عام / ـ ط٨

        لظروف خاصة١/٤/٢٠١٦حمدان أحمد عبد العظيم   ماجستير القلب واألوعية الدموية  لمدة عام / ـ ط٩

        لظروف خاصة١/١٠/٢٠١٦لمدة عام ل دكتوراه أمراض الباطنة العامة عبد الرؤوف سيف اليز/ ـ ط١٠

�٧٨٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

درجة دبلوم وماجستير ) ١٠(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على إلغاء القيد لعدد / د.مذكرة أ

  .تخصصات مختلفة 

  �:א�!....�א�

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

  لظروف خاصة      األشعة التشخيصيةدبلوم     محمد ماهر الصاوي  / ـ ط١

  بناء على طلبة        الجراحة العامةدبلوم     محمد أحمد حسن  / ـ ط٢

  لم يتقدم لدخول االمتحان       ماجستير طب وجراحة العين    عبد النبيعبد الرحمن علي / ـ ط٣

�لم يتقدم لدخول االمتحان         طب الطوارئماجستير       يدطه محمد الس/ ـ ط٤ �

�تقدم لدخول االمتحان تلم       ماجستير الجراحة العامة  فاطمة محمود عبد الحميد  / ـ ط٥ �

�لم يتقدم لدخول االمتحان       ماجستير الجراحة العامة    سعيد السيد رمضان  / ـ ط٦ �
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٢٥

�لم يتقدم لدخول االمتحان       عامةماجستير الجراحة ال    محمد باز أمام سالم  / ـ ط٧ �

�لم يتقدم لدخول االمتحان       ماجستير الجراحة العامة    أسالم محمد عبد الغفار/ ـ ط٨ �

�لم يتقدم لدخول االمتحان       ماجستير الجراحة العامة  عمرو إبراهيم عبد الحميد  / ـ ط٩ �

  تقدم لدخول االمتحان تلم   جرةاألنف واألذن والحنجراحة ماجستير  ياسمين حسين أحمد النجار/ ـ ط١٠

�٨٨٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  .طالب لدرجة الماجستير تخصصات مختلفة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة: ... الموافقة على نقل القيد لكل من  �

  من طب طنطا إلى طب المنوفية             سمعياتمنى عبد المنعم سكران      ماجستير / ـ ط١

  األزهرإلى طب المنوفية من طب         طب وجراحة العينماجستير         أمنية فتحي أبوهيبة  / ـ ط٢

   طب األزهرمن طب المنوفية إلى     األمراض العصبية والطب النفسيمحمد عباس توفيق  ماجستير / ـ ط٣

�٩٨٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

دكتوراه و درجة ) ٨(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تعديل لجنة اإلشراف لعدد / د.مذكرة أ

  .ماجستير تخصصات مختلفة 

  ��:א�!....�א�

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

  ماجستير طب األطفال    إيناس عبد الرحمن سعد داود  / طـ ١

  بنهاأستاذ ورئيس قسم طب األطفال بكلية الطب جامعة        رضا سند عرفة/ د.بإضافة أ

  عالج األورام والطب النوويماجستير         محمد سعيد السنباوي/ ـ ط٢

  )بناء على تنازلها عن اإلشراف( لكلية ابقسم عالج األورام بمساعد أستاذ   سوزان أحمد الحسانين/ دبرفع اسم 

  دكتوراه األشعة التشخيصية  أمل رمضان عبد الرحمن بيومي/ ـ ط٣

  )سفرها للخارج( مدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية     سوزان فؤاد عمر   / برفع اسم د

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية    سامية سامي محمد مشعل  / ـ ط٤

  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا    لمي عبد الحميدأمل ح/ د.بإضافة أ

  دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية  سوزان مصطفي مصطفي المرشدي / ـ ط٥

  .استشاري بمعهد األورام القومي جامعة القاهرة     رأفت محمد عبد الفتاح  / بإضافة د

   طب المناطق الحارة وصحتهاماجستير    مصطفي إبراهيم أحمد الجغب/ ـ ط٦
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٢٦

  )سفرها للخارج( مدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية     سوزان فؤاد عمر   / برفع اسم د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هديل رفعت السيد الشراكي/ ـ ط٧

  مدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بالكلية       أحمد ثروت نصار   / بإضافة د

  ماجستير طب األطفال    أحمد رضا الديب  محمد / ـ ط٨

  )لوفاة(مدرس بقسم طب األطفال بالكلية       محمد على محمد الشافعي/ برفع اسم د

  مدرس قسم طب األطفال بالكلية       زين عبد اللطيف عمر/ وإضافة د

�٩٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  ) ٥(فقة على تعديل موضوع رسالة لعدد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموا/ د.مذكرة أ

  .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة 

  �:א�!....�א��

�ويرفع للجامعة: ... الموافقة على تعديل موضوع الرسالة على النحو التالي  �

  تعديال غير جوهريا    ماجستير طب األطفال     إيناس عبد الرحمن سعد/ طـ ١

   بعضلة القلب في ينوميدللين في حاالت الفشل لمادة ميدريجيونال بروادلتنبؤيةقياس القيمة ا: موضوع الرسالة 

  .لتجميع العدد الالزم للرسالة ... وحدات العناية المركزة لألطفال  

  تعديال غير جوهريا    ماجستير طب األسرة      بسمة إبراهيم محمد مرسي/ طـ ٢

المترددات في مركز قويسنا محافظة المنوفية ـ مصر   فشل استخدام وسائل منع الحمل بين السيدات : موضوع الرسالة 

   .بناء على طلب المشرف العام ... 

  تعديال غير جوهريا    دكتوراه طب األسرة      ياسمين حسيني حسن حسين/ طـ ٣

بناء على ... الكشف المبكر للمرض بين أسرهم مستشفي جامعة المنوفية  : مرضي سرطان الثدي : موضوع الرسالة 

  .مشرف العام طلب ال

  تعديال جوهريا    دكتوراه الباثولوجيا      نهلة مصطفي فهمي محمد/ طـ ٤

  المتنبآت الجزيئية لالستجابة أو مقاومة المواد الجديدة المساعدة للعالج الكيميائي في سرطان : موضوع الرسالة 

  .بناء على طلب المشرف الخارجي ... الثدي 

  تعديال غير جوهريا    ر األشعة التشخيصيةماجستي    حنان محمد جالل خالف/ ـ ط٥

هو ترجمة ... حص الموجات فوق الصوتية باستخدام مطاطية األنسجة في تمييز كتل الثدي دور ف: موضوع الرسالة 

  .العنوان باللغة العربية بالطريقة الصحيحة 

�٩١٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ�  �
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٢٧

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

   .والء صبري فؤاد محمد/ ة للطبيبطب األسرةالدكتوراه في 

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٢٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

   .هناء صالح سعيد السيد/ الدكتوراه في طب األسرة للطبيبة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٣٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  .حنان مسعد إسماعيل بدير / الدكتوراه في الباثولوجيا اإلكلينيكية للطبيبة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٤٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  .أسماء شمس الدين الشبكة / لدكتوراه في الباثولوجيا للطبيبةومنح درجة ا

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  .شيماء كمال الدين زوين / اطنة العامة للطبيبةومنح درجة الدكتوراه في أمراض الب

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٦٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

   .  لة محمد سعيد عبد الهادي عبد الجوادنه/ ومنح درجة الدكتوراه في طب األطفال للطبيبة

  �:א�!....�א�
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٢٨

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٧٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

   .الالهونىمروة منير / بةالدكتوراه في التخدير والعناية المركزة للطبي

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

��٤٩٨/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ �

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

    .رضا محمد أبو شادي سهير / للطبيبةجراحة األذن واألنف والحنجرة الدكتوراه في 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٩٩٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٩٠ر٢٨ ونسبة مئوية ممتازتقدير عام  بإيمان محمد إبراهيم رضوان/  للطبيبةالهستولوجياالماجستير في 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٠/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٧٠ر٢٥ونسبة مئوية //  العزيز شحاته السيد بتقدير عام جيدخالد عبد/ الماجستير في طب وجراحة العين للطبيب

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

بالل محمد أبو سعيدة بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / ام والطب النووي للطبيبومنح درجة الماجستير في عالج األور

  %.٧٥ر٢٩

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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٢٩

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

ونسبة مئوية // كريم محمود عبد العزيز عزام بتقدير عام جيد/ ة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيبومنح درج

  %.٦٧ر٧٣

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٣/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

ونسبة مئوية // محمد الخضري محمد بكر بتقدير عام جيد/ ومنح درجة الماجستير في األشعة التشخيصية للطبيب

  %.٦٩ر١٦

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٧٣ر١٧ ونسبة مئوية //جيد بتقدير عام هبه على الجوهري طمان/  للطبيبةطب األسرةالماجستير في 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٥/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٧٣ر٠٨ونسبة مئوية // هالة السيد أحمد غنيم بتقدير عام جيد/ الماجستير في طب األسرة للطبيبة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٦/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٨٠ر١١أسماء شوقي عبد الرحمن بده بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / الماجستير في طب األسرة للطبيبة

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

� �

�٥٠٧/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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٣٠

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

أنشاد السيد محمد عبد اللطيف بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / ومنح درجة الماجستير في طب األسرة للطبيبة

  %.٨٠ر٢٠

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٨/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٧٣ر٨٦ونسبة مئوية // مروة خالد أبو عيانة بتقدير عام جيد/ ومنح درجة الماجستير في طب األسرة للطبيبة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٠٩/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  %.٨٣ر٣انجي عبد الفتاح السيد صالح بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / ومنح درجة الماجستير في طب األسرة للطبيبة

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥١٠/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

رانيا عبد العزيز عبد المطلب رجب بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية / الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية للطبيبة

  %.٧٧ر٠٥

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة .. الموافقة �

�٥١١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

 رامي مجدي عبد الستار قطب بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية/ الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية للطبيب

  %.٨٣ر١٧

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥١٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �
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٣١

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

بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية شيماء أحمد صادق الشيمي / الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية للطبيبة
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  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٤١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  .محمد صبحي محمد صقر / الدكتوراه في أمراض الباطنة العامة للطبيب

��:א�!....�א� �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٥٤٢/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

ونسبة مئوية // عمرو عبد الفتاح خنيزى زيدان بتقدير عام جيد/ الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيب

  %.٦٦ر١٩
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٣٧

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٥٤٣/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

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

  .هند محمد عبده الديب / الدكتوراه في أمراض القلب واألوعية الدموية للطبيبة

  �:א�!....�א�

   للجامعةويرفع.. الموافقة 

��٤٤٥/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ �

رسالة ل تشكيل لجنة الفحص والمناقشة تعديلوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على / د.مذكرة أ

  :عمرو محمد عطية كمون لتكون اللجنة على النحو التالي / للطبيبالجراحة العامة دكتوراه ال

  ستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة األ    محمد ليثي أحمد بدر/ د.ـ أ١

  األستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة بنهــــــــا    حامد رشاد مسلم/ د.ـ أ٢

  األستاذ بقسم الجراحة العامـــــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة   عالء عبد العظيم السيسي/ د.ـ أ٣

  �:א�!....�א�

  ويرفع للجامعة.. لموافقة ا

�٥٤٥/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

رسالة ) ٤٩(وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة لعدد / د.مذكرة أ

  .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة 

�א�!....�א� �

  .ويرفع للجامعة .. بعد إرسال بحث للمجلة الموافقة على تشكيل اللجنة لهم على النحو التالي وذلك 

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      دينا رجب عفيفي/ ـ ط١

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيــة      محمد عبد الواحد جابر/ د.ـ أ

  ليةبكلية طب المنوفية أستاذ ورئيس قسم األمراض الجلديةوالتناس      عالء حسن مرعي/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة بنها      أحمد عبد الوهاب صالح/ د.ـ أ

  الطفيليات دكتوراه       أسماء فهمي إبراهيم  / ـ ط٢

  :اللجنة 

  أستاذ متفرغ بقسم الطفيليات بكلية الطب جـــامعة المنصورة    ممدوح مصيلحي حجازي/ د.ـ أ
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٣٨

  أستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب جـــامعة المنوفيــــة      محمد محمد عبد الغفار/ د.ـ أ

  أستاذ ورئيس قسم الطفيليات بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية    عبد الجواد السيد عبد الجواد/ د.ـ أ

  ةأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب جـــامعة المنوفيــــ      نادية صالح النحاس/ د.ـ أ 

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد (

  ماجستير الفسيولوجيا     إسراء عاطف إبراهيم سالم  / ـ ط٣

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الفسيولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جـامعة المنوفية      سهير عبد الحميد صالح/ د.ـ أ

كلينيكية بكلية الطب جـامعة المنوفية ـ أستاذ بقسم الفسيولوجيا اإل    هشام أحمد ضياء عبد الرازق/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الفسيولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب قناة الســويس      ياسر السيد الوزير/ د.أ

  ةالطب جامعة المنوفي بكلية اإلكلينيكية الفسيولوجيا بقسم مساعد أستاذ      سوزان مصطفى هزاع/ د.ـ أ 

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد (

  ماجستير التشريح واألجنة      مروة عبد الرسول عمر/  طـ٤

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم التشريح واألجنة بكلية الطب جامعة المنوفية   فاطمة النبوية عبد الهادي الصفتي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التشريح واألجنة بكلية الطب جامعة المنوفية      نيفين محمد الشريف/ د  ـ 

  أستاذ بقسم التشريح واألجنة بكلية الطب جــامعة بنهــــا       أحمد علي شلبيسعدية / د.ـ أ

  ماجستير الهستولوجيا    ريهام عبد اهللا محمود البربري/ ـ ط٥

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم الهستولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيــة       مها السيد سليمان/ د.ـ أ

  امعة المنوفيــة ــــم الهستولوجيا بكلية الطب جقسبأستاذ       الحسيني عطيةسامي / د.ـ أ

  أستاذ بقسم الهستولوجيا بكلية الطب جــــامعة المنوفيــة     مايسة عطية أحمد كفافى/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الهستولوجيا بكلية الطب جــــامعة الزقــازيق         عائشة الخضري/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير طب األطفال    دينا محمد عادل أحمد شلبي/ ـ ط٦

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      فادي محمد الجندي / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد أنور خطاب  / د.ـ أ

   بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة طنطـاأستاذ    أحمد عبد الباسط أبو العز  / د.ـ أ
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٣٩

  ماجستير طب األطفال    مصطفي بكري الهواريأحمد / ـ ط٧

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      فريدة حسين الرشيدي  / د.ـ أ

  عة المنوفيةأستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جام      سهام محمد رجب  / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة الزقازيق      ليلى متولي شريف  / د.ـ أ

  ماجستير طب األطفال      دعاء مكرم عبد السالم/ ـ ط٨

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      فادي محمد الجندي / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة طنطـا    و العز  أحمد عبد الباسط أب/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      غادة محمد المشد  / ـ   د

  ماجستير طب األطفال    رانيا صالح الدين حسين/ ـ ط٩

  :اللجنة 

   بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ متفرغ بقسم طب األطفــال      فهيمة محمد حسان / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد أنور خطاب  / د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      علي محمد الشافعي  / د.ـ أ

  مي بالمنوفيـةأستاذ مساعد بقسم طب األطفال بمعهد الكبد القو      محمد أحمد خضر/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير طب األطفال      صفاء السيد مصطفى/ ـ ط١٠

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد أنور خطاب  / د.ـ أ

  بالمنوفيـــةأستاذ ورئيس قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومي       هناء أحمد العربي/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفال بمعهد الكبد القومي بالمنوفيـة      محمد أحمد خضر/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      غادة محمد المشد / ـ  د

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  مناطق الحارةماجستير طب ال    محمود صالح عبد الحكيم/ ـ ط١١

  :اللجنة 

  ةــ بكلية الطب جامعة المنوفياألمراض المتوطنةأستاذ بقسم       محمد عالء الدين نوح  / د.ـ أ

  بكليةالطب جامعة المنوفية بقسم األمراض المتوطنة مساعد أستاذ      جمال سعد الديب  / د ـ  
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٤٠

  ـرـاألزهـطب جامعة بكلية الاألمراض المتوطنة أستاذ بقسم       بدري بسطاويمحمد / د.ـ أ

  ماجستير التوليد وأمراض النساء     محمد توفيق عبد الرحمن / ـ ط١٢

  :اللجنة 

  يةـأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنوف      محمد محمود فهمي/ د.ـ أ

  يوطـأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة أس        حسام ثابت سالم/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب المنوفيـة    عالء الدين فتح اهللا الحلبي/ ـ   د

  ماجستير طب الحاالت الحرجة    أسالم سعيد سالم عبد ربه/ ـ ط١٣

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة طنطـا      وسام فريد عبد العزيز/ د.ـ أ

   المركزة بكلية طب المنوفيـةةالتخدير والعنايأستاذ مساعد بقسم        ياسر إبراهيم فتحي/ـ   د

   المركزة بكلية طب المنوفيـةةالتخدير والعنايأستاذ مساعد بقسم       نجوى محمد ضحا/ ـ   د

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية     أمنية صالح نبيه أحمد / ـ ط١٤

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلية الطب جامعة المنوفية      السعيدجيهان كمال / د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة        نوال عبد الجليل/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب بالمنوفيـة      سهام زكي خضير/ ـ  د

  ماجستير طب األسرة   الباري محمد خطاب منى عبد / ـ ط١٥

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بطب المنوفية    محروسأميمة أبو الفتح / د.ـ أ

  ةـ المنوفي جامعةطبالنساء والتوليد بكلية القسم بأستاذ مساعد        عبد الغني عمارةمحمد/ ـ   د

  اعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بطب المنوفيةأستاذ مس      هالة محمد المصيلحي/ ـ   د

  طنطـــا طب  بكليةقسم الصحة العامة وطب المجتمعبأستاذ     السيد عبد الرحمن القفص/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير طب األسرة   شيماء صالح الدين أحمد إبراهيم / ـ ط١٦

  :اللجنة 

  ـرة بكلية الطب جامعة المنوفيةـبقسم طب األسـمتفرغ أستاذ       اتتغريد محمد فرح/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بطب المنوفية      هالة محمد المصيلحي/ ـ  د

  بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكليةالطب جامعة طنطا أستاذ      ناز السعيد شلبيصافي/ د. أـ
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٤١

  أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بطب المنوفية    سأميمة أبو الفتح محرو/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

   الجراحة العامةدكتوراه  أحمد محمد نبيل فوزي إسماعيل/ ـ ط١٧

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــــة      مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  القاهــرةامعة ـــ بكلية الطب جاألطفالجراحة أستاذ بقسم       ن أحمد التاجيجمال حس/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      زعبد العزيتامر فخري / ـ   د

  ماجستير الجراحة العامة     حسام محمد السيد زايد/ ـ ط١٨

  :اللجنة 

  بكليةالطب جامعة المنوفيةوالحروق  التجميلجراحة  قسمبأستاذ       فؤاد محمد غريب/ د.ـ أ

  ةالمنوفيبكلية طب   والحروقجراحة التجميلأستاذ مساعد بقسم       داليا محمد مفرح السقا/ ـ   د

  ابنهامعة ـبكلية الطب ج والحروق جراحة التجميلقسم بأستاذ       جمال إبراهيم الهباء/ د.ـ أ

   ةالمنوفيبكلية طب التجميل والحروق ساعد بقسم جراحة أستاذ م    شريف إسماعيل القشطي/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

   والطب النوويماجستير عالج األورام      محمد سعيد السنباوي/ ـ ط١٩

  :اللجنة 

  ة وطب النووي بكلية طب المنوفيــأستاذ بقسم عالج األورام      ناصر محمد عبد الباري/ د.ـ أ

  ة وطب النووي بطب المنوفيـقسم عالج األورامأستاذ ورئيس     بد العزيز كمال الدين عخالد/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباثولوجيا بمعهد األورام القومي جامعة القاهــرة      ــــارمخت نادية/ د.ـ أ

  ماجستير الكيمياء الحيوية  ود رزقسارة كمال عبد المقص/ ـ ط٢٠

  :اللجنة 

  ةوفيـ بكلية الطب جامعة المنالكيمياء الحيويةقسم  ورئيس أستاذ      محمد غنايمنجالء / د.ـ أ

  أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بمعهد الكبد القومي بالمنوفية      هالة هاني السعيد/ د.ـ أ

  ةـــقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفيـبأستاذ       مها أحمد فتحي حمودة/ د.ـ أ

  ماجستير الكيمياء الحيوية     لرحمنة على عبد اسار/ ـ ط٢١

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      مأثر كامل الشافعي/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      منال عبد العزيز سعفان/ د.ـ أ



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

��٢٠١٧−�١−��١٥א�	وא$ق�א"�دא�	��!د���وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	�����	�
�א��א����
�	��س�א����
	����א��	�ع� �
 

� �

��	�ن�א�	��س �� �� �� �������������� ���������������������� �� �א����
���������������&	�د�� �

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

٤٢

   الكيمياء الحيويـــة بكلية الطب جامعة طنطــاأستاذ بقسم      ثناء فؤاد عبد العزيز/ د.ـ أ

  ماجستير جراحة العظام     عيد السيد حسن محمد/ ـ ط٢٢

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفيـة      السيد مرسي زكي/ د.ـ أ

  ريـــةأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة اإلسكند      أمين عبد الرازق/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم جراحة العظــــام بكلية الطب جامعة المنوفيـة      محمود محمد هدهود/ د.ـ أ

  ماجستير طب وجراحة العين     أسماء عبد الجواد على/ ـ ط٢٣

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم طب جراحــة العين بكلية الطب جامعة المنوفيـة    عبد الخالق إبراهيم السعدني/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم طب جراحــة العين بكلية الطب جامعة بنهـــا       الحميد فايدايسر عبد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم طب جراحة العين بكليةالطب جامعة المنوفية      حاتم محمد جاد مرعي/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين     محمد حسين عبد المتعال/ ـ ط٢٤

  :اللجنة 

   بقسم طب جراحة العين بكليةالطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد      حاتم محمد جاد مرعي/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم طب جراحة العين بكليةالطب جامعة المنوفية      خالد الغنيمي سيد أحمد/ ـ   د

  أستاذ بقسم طب جراحــة العين بكلية الطب جامعة بنهـــا      أحمد محمد سعيد/ د.ـ أ

   األنف واألذن والحنجرةحة ماجستير جرا    إيمان فتحي السيد الدمياطي/ ـ ط٢٥

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفية      عادل ثروت عطا اهللا/ د.ـ أ

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

�الطب جامعة طنطـــاأستاذ مساعد أمراض التخاطب بكلية       محمد السيد درويش/ ـ   د �

  ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة     تامر حسني إبراهيم طاحون/ ـ ط٢٦

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفية    عبد اللطيف إبراهيم الرشيدي/ د.ـ أ

  كلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة ب      أيمن السيد عبد العزيز/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة بنهــا      حسام عبد الحـــي/ د.ـ أ

  ماجستير أمراض الباطنة العامة      رامي محمد أحمد عمر/ ـ ط٢٧

  :اللجنة 
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٤٣

  يــةأستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوف      أحمد ربيع العربجي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أشرف غريب ضلع/ ـ   د

  أستاذ أمراض الكبد بمعهد الكبد القومــي جامعة المنوفيــة        السيد ثروت/ د.ـ أ

  ماجستير أمراض الباطنة العامة        إسالم محمد راشد/ ـ ط٢٨

  :اللجنة 

   ستاذ بقسم الباطنة العامة بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيـةأ      نجالء عالم أحمد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيــة    وليد عبد المحسن شهاب الدين/ ـ   د

  دكتوراه أمراض الباطنة العامة      مي أشرف كامل إبراهيم/ ـ ط٢٩

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    نبيل عبد الفتاح الكفراوي/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      مصطفي محمد جاب اهللا/ د.ـ أ

  أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      جزارين  سناء سيد حافظ/ د.ـ أ

  اإلسكندريــةأستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة       هوريعلياء على االج/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  دكتوراه الفسيولوجيا      هبه فتحي السيد الدمياطي/ ـ ط٣٠

  :اللجنة 

  أستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      سهير عبد الحميد صالح/ د.ـ أ

  ا بكلية الطب جامعة المنوفيـــةـــأستاذ بقسم الفسيولوجي      جرجس صبري يوسف/ د.أـ 

  القاهـــرةأستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب جامعة       إبراهيم محمدي إبراهيم/ د.ـ أ

  ا بكلية الطب جامعة المنوفيـــةـــأستاذ بقسم الفسيولوجي    محمد عبد الفتاح بنداري/ د.ـ أ

  )أن يكون األول ، الثاني صوت واحدعلي (

  دكتوراه جراحة التجميل والحروق        محمد رمضان منصور/ ـ ط٣١

  :اللجنة 

  ورئيس بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية أستاذ    طارق فؤاد عبد الحميد كشك/ د.ـ أ

  ب جامعة طنطاأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الط      هاشم محمد عياد/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعةالمنوفية      محمد أحمد مجاهد/ د.ـ أ

  دكتوراه جراحة المخ واألعصاب     محمد عادل حسين عمر/ ـ ط٣٢

  :اللجنة 
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٤٤

  أستاذ ورئيس بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية طب المنوفية      عال محمود حنفي/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية      ين جابر صالحعصام الد/ د.ـ أ

  أستاذ ورئيس بقسم جراحة المخ واألعصاب بكلية طب الزقازيق    سامي حسانين محمد سالم/ د.ـ أ

  ماجستير أمراض الباطنة العامة    محمد الشحات عبد الرحمن الكالوي/ ـ ط٣٣

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      غداديإبراهيم محمد ب/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيـــة      طارق المهدي قورة/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد راغب توفيق/ ـ   د

  أستاذ الباطنة العامة بمعهد الكبد القومـــي جامعة المنوفيـة      جمال محمد بدرة/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير الجراحة العامة      محمد فوزي أحمد جعفر/ ـ ط٣٤

  :اللجنة 

  ةمــة بكلية الطب جامعة المنوفيــ العاالجراحةأستاذ بقسم       مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  ةمـة بكلية الطب جامعة المنوفي العاالجراحةبقسم مساعد أستاذ        أبو جريدةهشام شفيق/ د  ـ 

  طنطــــا العامــة بكلية الطب جامعة الجراحةأستاذ بقسم         خالد إسماعيل/ د.ـ أ

  

  ماجستير الجراحة العامة      محمد صالح رزق العشماوي/ ـ ط٣٥

  :اللجنة 

  م الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقس    سليمان عبد الرحمن الشخص/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد صبري عمار/ ـ   د

  أستاذ الجراحة العامة بمعهد األورام جامعة القاهــــــرة        شريف بهاء/ د.ـ أ

  مة  ماجستير الجراحة العا    محمد مصيلحي عبد الصبور/ ـ ط٣٦

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة    أشرف عبد الهادي زين الدين/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية    محرم عبد السميع محمد/ ـ   د

  القاهــــرةأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة         أيمن جادو/ د.ـ أ

  وقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية  مساعد أستاذ      عمرو محمد عالمة/ ـ   د

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد( 
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٤٥

  ماجستير الجراحة العامة      سارة محمد عبد الصادق/ ـ ط٣٧

  :اللجنة 

  ة بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ متفرغ بقسم الجراحة العام      عواطف السيد فرغلي/ د.ـ أ

  وقائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية  مساعد أستاذ      عمرو محمد عالمة/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب المنوفيــة      إسالم محب إبراهيم/ ـ   د

  عة المنصـــورةأستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جام        سامح عامر/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير الجراحة العامة    أحمد صالح الدسوقي عبد الهادي/ ـ ط٣٨

  :اللجنة 

  أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      بدر  يثي أحمدمحمد ل/ د.ـ أ

  الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ مساعد بقسم     طارق محيي السيد راجح/ ـ   د

  أستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنهــــــا    عماد مصطفي عبد الحافظ/ د.ـ أ

  ماجستير الجراحة العامة      محمد ناجي محمود درغام/ ـ ط٣٩

  :اللجنة 

  عة المنوفيــةأستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جام      مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية      تامر فخري عبد العزيز/ ـ   د

  عين شمـسأستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة       كي أحمد مدحت ز/ د.ـ أ

  ماجستير الجراحة العامة    محمد محمد منصور عبد البصير/ ـ ط٤٠

  :اللجنة 

  أستاذ متفرغ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية      شوقي شاكر محمد جاد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بطب المنوفيـة       رنا حلمي أمام الهلباوي/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية    محرم عبد السميع محمد/ ـ   د

  استشاري جراحة التجميل بمستشفيات الحليمة العسكــــري    ممدوح محمود محمد بدري/   دـ 

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد (

  ماجستير الجراحة العامة    محمد أمجد عبد المنعم العجمي/ ـ ط٤١

  :اللجنة 

   المنوفيــةأستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة      مجدي أحمد لولح/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد صبري عمار/ ـ   د
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٤٦

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية      هشام شفيق أبو جريدة/ ـ   د

  أستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية الطب جامعة طنطــــا        أحمد نوفل/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير الجراحة العامة      إيمان محمد فتحي عبد النبي/ ـ ط٤٢

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية      طارق عبد الحميد كشك/ د.ـ أ

   الطب جامعة المنوفيــةأستاذ بقسم الجراحة العامــة بكلية    عالء عبد العظيم السيسي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب المنوفية    شريف إسماعيل القشطي/ ـ   د

  سـأستاذ بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب قناة السوي      أشرف حسين عباس/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد (

  ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية      مروة موسي علوان الشوني/ ـ ط٤٣

  :اللجنة 

  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفيـة      جيهان كمال السعيد/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب المنوفيــة      سهام زكي خضير/ ـ   د

  م الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية طب المنوفيــةأستاذ مساعد بقس      وليد محمد فتحي/ ـ   د

  أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهــرة      فاطمة أحمد الموجي/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  ماجستير تخاطب      إيمان فتحي السيد الدمياطي/ ـ ط٤٤

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية طب المنوفية    حيريعصام عبد الونيس ب/ د.ـ أ

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

  أستاذ مساعد أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة طنطـــا      محمد السيد درويش/ ـ   د

  طب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  ماجستير ال    مها صالح النادي عفيفي/ ـ ط٤٥

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب المنوفية      صفاء عبد الظاهر أمين/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب المنوفية        عزة وجيه زناتي/ ـ  د

  شرعي والسموم بكلية طب المنوفيةأستاذ مساعد بقسم الطب ال      أميرة محمد الصعيدي/ ـ  د

  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة طنطـا      إيناس حسن المحالوي/ د.ـ أ
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٤٧

  ماجستير طب األسرة      سماح ماهر إبراهيم الحلواني/ ـ ط٤٦

  :اللجنة 

   المنوفيـةأستاذ ورئيس بقسم األمراض العصبية والنفسية بطب    لمياء جمال الدين الحمراوي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم طب األسرة بطب المنوفية      هالة محمد المصيلحي/ ـ   د

  أستاذ بقسم الصحة العامة بالكلية الطب جامعة طنطــــــا      إبراهيم على فهمي / د.ـ أ

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    هاجر محمد أحمد باشا/ ـ ط٤٧

  :اللجنة 

  أستاذ ورئيس قسم األمراض الجلديةوالتناسليةبكلية طب المنوفية       ء حسن مرعيعال/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيــة      محمد عبد الواحد جابر/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكليةالطب جامعةاالزهر      السيد شعبان هويدي/ د.ـ أ

  دكتوراه أمراض الباطنة العامة      أحمد محمد عبد الفتاح/ ـ ط٤٨

  :اللجنة 

  أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد أحمد شعبان/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية    عالء الدين عبد السالم داوود/ ـ   د

  أستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      د الهادي أحمدحسن عب/ د.ـ أ

  األزهـر بناتأستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة         هناء طه قنديل/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  دكتوراه أمراض الباطنة العامة        محمد فؤاد عجالن/ ـ ط٤٩

  :نة اللج

  ـة بكلية الطب جامعة المنوفيةـــأستاذ بقسم الباطنة العامـ    مصطفي محمد جاب اهللا النجار/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية    عالء الدين عبد السالم داوود/ ـ   د

  بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ متفرغ بقسم الباطنة العامــة       إبراهيم محمد بغدادي/ د.ـ أ

  طنطــــاأستاذ بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة       لؤى مبروك االحول/ د.ـ أ

  )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

�٦٤٥/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

طالب وطالبة ) ٦٠(لعدد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على تسجيل موضوع الرسالة / د.مذكرة أ

  .ماجستير ودكتوراه تخصصات مختلفة 

�א�!....�א� �
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٤٨

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

   دكتوراه الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية     أمل محمد عبد الحميد داود/ـ ط١

  :موضوع الرسالة 

 المرتبط بالخاليا الليمفاوية ٤ بيتا واالنتيجن ـ ١ين مرض الذائبة الحمراء والتعدد الجيني في االنترلوكين ـ العالقة ب

  .التائية السامة 

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـة      حسن البنا محمد يونس/ د.ـ أ

  م الميكروبيولوجيا والمناعة بكليةالطب جامعة المنوفيةأستاذ بقس      مبروك محمود غنيم/ د.ـ أ

  المنوفيةطب  ب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأستاذ مساعد      عالء عبد العزيز لبيب/ ـ   د

  ةـــالطب جامعة المنوفي  بقسم الميكروبيولوجيا بكليةمدرس      أميرة حامد الخياط/ د  ـ 

  كتوراه األمراض الصدرية والتدرن د    هناء عبد المحسن محمد عيد/ ـ ط٢

  :موضوع الرسالة 

دور الموجات فوق الصوتية الموجهة عبر الصدر في أخذ العينات لتشخيص اآلفات الطرفية داخل الصدر في مقابل أخذها 

  .تحت توجيه األشعة المقطعية 

  :المشرفون 

   طب المنوفيــةأستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية      محمد عطية زمزم/ د.ـ أ

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

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بطب المنوفيـة    إبراهيم إبراهيم المحالوي/ ـ   د

  طب المنوفيــةمدرس بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية       جيهان على عبد العال/ ـ   د

  مدرس بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفيــة      محمد كامل عبد المجيد/ ـ   د

  دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية     مروة محمد إبراهيم محمد/ ـ ط٣

  :موضوع الرسالة 

   في أنسجة ٩ وكاسباس ٥٣جينات بي  عالي الحركي مجموعة أي سي ومحوردراسة التعبير الجيني للجين

  .سرطان الثدي 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفيـة      نجالء محمد غنايم/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية      إيمان عبد الفتاح بدر/ ـ   د

  جيــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم الباثولو      أسماء جابر عبده/ د.ـ أ



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

��٢٠١٧−�١−��١٥א�	وא$ق�א"�دא�	��!د���وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	�����	�
�א��א����
�	��س�א����
	����א��	�ع� �
 

� �

��	�ن�א�	��س �� �� �� �������������� ���������������������� �� �א����
���������������&	�د�� �

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

٤٩

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      محمد صبري عمار/ ـ   د

  دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية     شيماء السيد رمضان جنينه/ ـ ط٤

  :موضوع الرسالة 

ابا بي في المرضي المصابين باألورام الليمفاوية  والعامل النووي ك٢٠ و أ ١دراسة نمط التعبير الجيني لمالت 

  الالهودجكينية

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      مآثر كامل الشافعي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية    السيد صابر السيد أبو النور/ ـ   د

  مدرس بقسم عالج األورام والطب النووي بكلية طب المنوفيـة      الشمياء محمود الحنفي/ ـ   د

  دكتوراه الجراحة العامة       محمود مجدي العباسي/ ـ ط٥

  :موضوع الرسالة 

استخدام المنظار مقابل الفتح في االستئصال الكامل للمسراق مع ربط األوعية الدموية المركزية في سرطان القولون 

  من األي

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الجراحة العامـــة بكلية الطب جامعة المنوفيـة      حسام عبد القادر الفل/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامـة بكلية الطب جامعة المنوفية      تامر فخر عبد العزيز/ ـ   د

  طب جامعة المنوفيـةمدرس بقسم الجراحة العامـــة بكلية ال    محمد عبد الجليل البلشي/ ـ   د

  المركزة  التخدير والعناية دكتوراه       أحمد محمد كمال زهرة / ـ ط٦

  :موضوع الرسالة 

تقييم دور التيرليبريسين في مرضي تليف الكبد من خالل الكشف المبكر لقصور الكلي الحاد استرشادا بداللة البالزما 

  نيتروفيل جيالتينيز اسوشيياتد ليبوكالين 

  :المشرفون 

  القاهرةالطب جامعة بكلية التخدير والعناية والمركزةقسم بأستاذ       فوزية محمد أبو الفتوح/ د.ـ أ

  ةفيـجامعة المنوالتخدير بمعهد الكبد القومي قسم ورئيس أستاذ       خالد أحمد ياسين/ د. أـ

  وفيةأستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية والمركزة بكلية طب المن      نجوي محمد ضحي/ ـ   د

  ر والعناية والمركزة بمعهد الكبد القوميــمدرس بقسم التخدي      نجالء مصطفي حسين/ ـ   د

  دكتوراه أمراض الباطنة العامة      مني محمد اليماني النجار/ ـ ط٧

  :موضوع الرسالة 
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٥٠

  تأثير اإلستاتين والسليمارين على القصور الكلوي الحاد المحدث تجريبيا 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــــة بكلية الطب جامعة المنوفية      د عبد العزيز قورةمحمو/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد محمد زهران/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد راغب توفيق/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      مود محمد عمارةمح/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيـــا بكلية الطب جامعة المنوفية      يحيي محمد نجيب/ ـ   د

  دكتوراه األشعة التشخيصية      محمود محمد أحمد معوض/ ـ ط٨

  :موضوع الرسالة 

ية على الشرايين التاجية مقارنة بتصوير الشرايين بالقسطرة في تشخيص أمراض الشرايين دقة التصوير باألشعة المقطع

  التاجية 

  :المشرفون 

  متفرغ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفية أستاذ      السيد المكاوي السيد/ د.ـ أ

   جامعة المنوفيةمدرس بقسم األشعة التشخيصيــة بكلية الطب      طارق فوزي عبد الال/ ـ   د

  مدرس بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      أحمد مختار القرش/ ـ   د

  ماجستير األشعة التشخيصية        إلهام فتحي عبد الفتاح/ ـ ط٩

  :موضوع الرسالة 

ن على جهاز التنفس دور الموجات الفوق صوتيه والدوبلر عبر عظام الجمجمة على األطفال حديثي الوالدة الموضوعي

  الصناعي 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم األشعة التشخيصيـــة بكلية الطب جامعة المنوفية    بسمة عبد المنعم دسوقي/ د.ـ أ

  مدرس بقسم األشعة التشخيصيــة بكلية الطب جامعة المنوفية    شيماء عبد الحميد حسنين/ ـ   د

  عة التشخيصية  ماجستير األش    مني فتحي عبد الرازق حنوت/ ـ ط١٠

  :موضوع الرسالة 

  التفريق بين خثرة الوريد البابي الحميدة والخبيثة عن طريق األشعة المقطعية باستخدام كثافة الخثرة 

  :المشرفون 

  متفرغ بقسم األشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنوفية أستاذ      عادل محمد الوكيل/ د.ـ أ

   األشعة التشخيصيــة بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم      رحاب محمد حبيب/ ـ   د
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  ماجستير أمراض الباطنة العامة      محمد عبد اهللا عبد الوهاب/ ـ ط١١

  :موضوع الرسالة 

  تقييم الحالة الغذائية في مرضي االستصفاء الدموي المزمن بمستشفي شبين الكوم التعليمي

  

  :المشرفون 

  يس قسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ ورئ      أحمد ربيع العربجي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      ياسين صالح ياسين/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد راغب توفيق/ ـ   د

  ستير أمراض الباطنة العامة  ماج    إسالم على مختار الخليفه/ ـ ط١٢

  :موضوع الرسالة 

  لمرضي الغسيل الكلوي في مستشفي الشهداء المنوفية ) د(تقييم فيتامين 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد ربيع العربجي/ د.ـ أ

   العامــــة بكلية الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم الباطنة    خالد محمد أمين الزرقاني/ ـ   د

  مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد أحمد حلوة/ ـ   د

  ماجستير أمراض الباطنة العامة      محمد حسين أبو الحسن/ ـ ط١٣

  :موضوع الرسالة 

  ن باالعتالل العصبي الطرفي واالعتالل الكلويتقييم مستوي األبلين في النوع الثاني من مرضي السكري المصابي

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــــة بكلية الطب جامعة المنوفية    نبيل عبد الفتاح الكفراوي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية    محمد عبد الرؤوف قرني/ ـ   د

  مدرس بقسم الباطنة العامــــة بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد زكريا نوح/ ـ   د

  ماجستير أمراض الباطنة العامة        أحمد محمد عز العرب/ ـ ط١٤

  :موضوع الرسالة 

  انتشار نقص فيتامين د عند مرضي الغسيل الكلوي بقطاع تال محافظة المنوفية 

  :المشرفون 

  الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفيةأستاذ ورئيس قسم       أحمد ربيع العربجي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      ياسين صالح ياسين/ ـ   د
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٥٢

  أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامــة بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد راغب توفيق/ ـ   د

  ض الباطنة العامة  ماجستير أمرا      والء عبد العال السيد/ ـ ط١٥

  :موضوع الرسالة 

  الجسيمات الدقيقة وأمراض المناعة الذاتية 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الباطنة العامـــــة بكلية الطب جامعة المنوفية      صبري عبد اهللا شعيب/ د.ـ أ

  مدرس بقسم الباطنة العامــــة بكلية الطب جامعة المنوفية      عماد محمد الشبيني/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين      أميرة إبراهيم زكي الحايس/ ـ ط١٦

  :موضوع الرسالة 

  استخدام جهاز المسح الضوئي المقطعي المترابط باالتساق البصري في تقييم الجزء األمامي من العين 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العيــن بكلية الطب جامعة المنوفية      مصطفي كمال نصار/ د.ـ أ

  ةـــطب المنوفي بقسم طب وجراحة العين بكلية أستاذ مساعد      معتز فايز الصاوي/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين      أحمد محمد عبد الحميد عقل/ ـ ط١٧

  :موضوع الرسالة 

  دراسة التغيرات في سطح القرنية بعد عملية التثبيت البيئي الكوالجيني لمرضي القرنية المخروطية 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العيــن بكلية الطب جامعة المنوفية    عبد الخالق إبراهيم السعدني/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية طب المنوفيـــة      حاتم محمد مرعي/ ـ   د

  مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أسماء محمد إبراهيم/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين      إسالم نبيل موسي الدراوي/ ـ ط١٨

  :موضوع الرسالة 

مقارنة التغير في النشاط الحيوي الحركي للقرنية بعد عمليات تصحيح اإلبصار بالليزك والليزر السطحي باستخدام جهاز 

  تحليل استجابة العين 

  :المشرفون 

  حة العين بكلية طب المنوفيـــةأستاذ مساعد بقسم طب وجرا        حاتم محمد مرعي/ ـ د

  مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أسامة عبد اهللا المرسي/ ـ د

  ماجستير طب وجراحة العين      أصيلة نشأت يوسف حسن/ ـ ط١٩
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٥٣

  :موضوع الرسالة 

  عي قياس تأثير ضغط الدم الشرياني على مشيمة العين باستخدام الماسح الضوئي المقط

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم طب وجراحة العين بكلية طب المنوفيـــة        أمين فيصل اللقوة/ ـ د

  مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أسماء محمد إبراهيم/ ـ د

  ماجستير طب وجراحة العين      عبد الغفار طه طه عبد الغفار/ ـ ط٢٠

  :موضوع الرسالة 

نة سمك طبقة األلياف العصبية الشبكية وسمك الماقولة ـ باستخدام األشعة المقطعية الضوئية ـ في حاالت كسل مقار

  العين بالعين األخري السليمة 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العيــن بكلية الطب جامعة المنوفية    عبد الخالق إبراهيم السعدني/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      أسماء محمد إبراهيم/ ـ   د

  ماجستير طب وجراحة العين    هايدى عبد الشافي عبد الهادي/ ـ ط٢١

  :موضوع الرسالة 

   داخل القرنية لمرضي القرنيه المخروطية لمركزية ومتابعتهم بعد ستة أشهر٣٥٥زراعة حلقات كيرا 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب وجراحة العيــن بكلية الطب جامعة المنوفية    عي سرحانعبد الرحمن السبا/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة المنوفيــة      محمد سامي عبد العزيز/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      محمد عبدالرحمن الدهيمي/ ـ ط٢٢

  :موضوع الرسالة 

  مصابين بحاالت مرضية حرجة دراسة وظائف الغدة الدرقية في األطفال ال

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      سهير سيد أبو العال/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد سعيد المكاوي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال        أحمد إبراهيم غانم/ ـ ط٢٣

  :رسالة موضوع ال

  بالدم وحدوت التسمم الدموي المبكر في حديثي الوالدة ) د(العالقة بين مستوي فيتامين 

  :المشرفون 
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  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية     داليا منير الالهوني/ ـ د

  وفيةزميل بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المن      حنان مصطفي السيد/ ـ   د

  مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلية الطب جامعة المنوفية      سمر محمد كمال/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      عبد الكريم شاكر السبكي/ ـ ط٢٤

  :موضوع الرسالة 

  في الدم ومتالزمة الضائقة التنفسية في األطفال المبتسرين ) د(العالقة بين مستوي فيتامين 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية     داليا منير الالهوني/ دـ 

  زميل بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      حنان مصطفي السيد/ ـ د

  مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلية الطب جامعة المنوفية        سمر محمد كمال/ ـ د

  ماجستير طب األطفال       عزت أحمد الخوليهالة فؤاد/ ـ ط٢٥

  :موضوع الرسالة 

  دراسة أشعة الموجات فوق الصوتية على شرايين المخ في أطفال أنيميا خاليا الدم المنجلية 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      سهام محمد رجب/ د.ـ أ

  رس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةمد      محمود أحمد الحاوي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال        فاطمة يحيي نجم/ ـ ط٢٦

  :موضوع الرسالة 

  تأثير إضافة فيتامين هـ في يرقان األطفال حديثي الوالدة 

  :المشرفون 

  فيةأستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنو     داليا منير الالهوني/ ـ د

  زميل بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      حنان مصطفي السيد/ ـ   د

  مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلية الطب جامعة المنوفية      سمر محمد كمال/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      عمرو على عبد الخالق/ ـ ط٢٧

  :موضوع الرسالة 

   في األطفال المصابين بمرض السكر من النوع األول٢٢٦سي دي دراسة التنوع الشكلي لجين 

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      سهير سيد أبو العال/ د.ـ أ
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  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد سعيد المكاوي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال       النجانجوي طلعت محمود أبو/ ـ ط٢٨

  :موضوع الرسالة 

  قياس نسبة أل ـ كارنيتين في حديثي الوالدة األصحاء وكذلك المصابون بالتسمم الدموي

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية     داليا منير الالهوني/ ـ د

   األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفيةزميل بقسم طب      حنان مصطفي السيد/ ـ   د

  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      محمود أحمد الحاوي/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      أنسام كامل السيد المشد/ ـ ط٢٩

  :موضوع الرسالة 

  تقييم حجم الخصية لدي األطفال باستخدام مقياس برادر

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      هير سيد أبو العالس/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      وفاء مصطفي محمد/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      نيرمين أمين أحمد وهدان/ ـ ط٣٠

  :موضوع الرسالة 

  لتهاب الرئوي المكتسب  في األطفال المصابين باال٦انترليكون 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد أنور خطاب/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد سعيد المكاوي/ ـ   د

  ة الطب جامعة المنوفيةمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكيـة بكلي      أميرة محمد شحاته/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال        سعيد صبحي سعيد / ـ ط٣١

  :موضوع الرسالة 

  دراسة تأثير العالج الضوئي على مستوي الزنك بالدم في األطفال حديثي الوالدة المصابين باليرقان 

  :المشرفون 

  المنوفيةأستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة       مها عاطف توفيق/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      دينا عبد الرازق ميدان/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال        والء الصاوي إبراهيم/ ـ ط٣٢
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٥٦

  :موضوع الرسالة 

  تأثير اعطاء الكافيين مبكرا على حديثي الوالدة ناقصي النمو

  :المشرفون 

  ذ ورئيس قسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفيةأستا      فادي محمد الجندي/ د.ـ أ

  زميل بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      حنان مصطفي السيد/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      ياسر محمد محمد إبراهيم/ ـ ط٣٣

  :موضوع الرسالة 

  معدل إنتشار التبول الالرادي في أطفال المدارس االبتدائي 

  :شرفون الم

  أستاذ متفرغ بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      فهيمة محمد حسان/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية      غادة محمد المشد/ ـ   د

  ماجستير طب األطفال      محمد أحمد محمد عبد النبى/ ـ ط٣٤

  :موضوع الرسالة 

   في أطفال المدارس االبتدائي في مركز أوسيم ـ محافظة الجيزةيول الالإرادمعدل انتشار التب

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية        غادة محمد المشد/ ـ د

  مدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      زين عبد اللطيف عمر/ د ـ

  ماجستير طب األطفال        د الحميد أمل يسن عب/ ـ ط٣٥

  :موضوع الرسالة 

  دراسة اآلثار الجانبية قصيرة المدي للعالج الضوئي في األطفال حديثي الوالدة المصابون باليرقان من النوع الغير مباشر

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم طب األطفــــــال بكلية الطب جامعة المنوفية      مها عاطف توفيق/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم طب األطفــال بكلية الطب جامعة المنوفية     اليا منير الالهونيد/ ـ د

    األسرةماجستير طب        ياسمين محمد فوزي/ ـ ط٣٦

  :موضوع الرسالة 

  االلتزام بمتابعة الحمل في منشئات صحة األسرة بمركز طنطا الغربية ـ مصر

  :المشرفون 

  المنوفيةطب المجتمع بطب الصحة العامة وبقسم د مساعأستاذ       هويدا أنور الشاذلي/ د ـ
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٥٧

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية        صفا حمدي القلش/ ـ د

  ماجستير طب األسرة      نجوي عبد الهادي على / ـ ط٣٧

  :موضوع الرسالة 

 نمو الطفل في الوحدات الصحية بإدارة المعرفة واالتجاهات والممارسة بين مقدمي الرعاية الطبية عن استخدام منحنيات

  بنها ـ القليوبية 

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بطب المنوفية      تغريد محمد فرحات/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية      صفا حمدي القلش/ ـ  د

  ر طب األسرة  ماجستي    مروة إبراهيم على زايد/ ـ ط٣٨

  :موضوع الرسالة 

  المعرفة واالتجاهات حول طريقة الوالدة بين النساء المترددات على منشئات صحة األسرة في مركز بنها محافظة القليوبية 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طـب المنوفية      أسامة على الكيالني/ ـ د

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية        صفا حمدي القلش/ ـ د

  ماجستير طب األسرة        هبه متولي عبد العال / ـ ط٣٩

  :موضوع الرسالة 

المعرفة واالتجاهات والرضا عن خدمات ما قبل الزواج بين المترددين على منشآت صحة األسرة بقويسنا ـ محافظة 

  المنوفية ـ مصر 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب المنوفيــة      فاء عبد الفتاح بدرص/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية      صفا حمدي القلش/ ـ   د

  ماجستير طب األسرة      وفاء السيد محمد عرفات/ ـ ط٤٠

  :موضوع الرسالة 

  لة المراهقة بقرية محلة حسن ـ مركز المحلة الكبري ـ محافظة الغربية اضطرابات األكل بين طالب المدارس في مرح

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب المنوفيــة      محمود السيد أبو سالم/ د.ـ أ

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية      نورا عبد الهادي خليل/ ـ   د

  مدرس بقسم طب األســـــرة بكلية الطب جامعة المنوفية      مدي القلشصفا ح/ ـ   د
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٥٨

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن      هبه اهللا أحمد شرف الدين/ ـ ط٤١

  :موضوع الرسالة 

  ومتوسط حجم الصفائح الدموية في مرضي متالزمة انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم) د(مستوي فيتامين 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة      نوران يحيي عزب / د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بطب المنوفيـة    رباب عبد الرازق الوحش/ ـ   د

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بطب المنوفيـة      رنا حلمي الهلباوي / ـ   د

  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفيـــة     عبد الستار الغباشيياسر/ ـ   د

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن        داليا هشام الشرقاوي/ ـ ط٤٢

  :موضوع الرسالة 

  مدي العدوى الفطرية في وحدة الرعاية المركزة التنفسية 

  :المشرفون 

  م األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــةأستاذ بقس      أسامة فهيم منصور / د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بطب المنوفيـة    رباب عبد الرازق الوحش/ ـ   د

  مدرس بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة    سامي سيد أحمد الدحدوح / ـ   د

  لميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــةمدرس بقسم ا    إيمان حسني محمد سالم/ ـ   د

  ماجستير األمراض الصدرية والتدرن      هدير محمد الشوربجي/ ـ ط٤٣

  :موضوع الرسالة 

  تأثير االصابه بفيروس االلتهاب الكبدي الوبائي سي على مرضي الدرن الرئوي

  :المشرفون 

  ية والتدرن بكلية طب المنوفيــةأستاذ بقسم األمراض الصدر    عمرو عبد المنعم درويش/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الصدرية والتدرن بطب المنوفيـة      محمود موسي الحبشي/ ـ   د

  مدرس بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية طب المنوفيــة       جيهان على عبد العال/ ـ   د

  اسلية  ماجستير األمراض الجلدية والتن    مروة محمود محمد مندور/ ـ ط٤٤

  :موضوع الرسالة 

  دور البروجرانيولين وبيتاكتنين في الصدفية

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      محمد عبد المنعم شعيب/ د.ـ أ
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٥٩

  أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      عزة جابر عنتر فرج/ ـ   د

  أستاذ بقسم الباثولوجيــــــا بكلية الطب جامعة المنوفيـة      رحاب منير سمكة/ د.ـ أ

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      مي محمد جمال الدين / ـ ط٤٥

  :موضوع الرسالة 

  العالقة بين مستويات فيتامين د في الدم وشدة المرض في مرضي البهاق

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      شوقي محمود الفرارجي/ د.ـ أ

  أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفيـة      نجالء محمد غنايم/ د.ـ أ

  مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيــة    حسام عبد الحميد ياسين/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      بد الحافظسارة حمزة حمزة ع/ ـ ط٤٦

  :موضوع الرسالة 

دراسة مستوي انزيم التريبتاز المفرز من الخاليا البدينه في الدم في مرضي الفشل الكلوي المزمن وعالقته بدرجة الحكة 

  الجلدية 

  :المشرفون 

  تناسلية بطب المنوفيـةأستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية وال      ماجدة مصطفي حجاج/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية      رانيا محمد عزمي/ ـ   د

  مدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعــة المنوفيــة        هبه السيد قاسم/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      إيمان محمد أحمد عامر/ ـ ط٤٧

  :وع الرسالة موض

   في داء الثعلبة ULBP3دور البروتين 

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـة      محمد عبد المنعم شعيب/ د.ـ أ

  قسم األمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفيـةورئيس أستاذ       عالء حسن مرعي/ د.ـ أ

  ذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفيةأستا      رانيا محمد عزمي/ ـ   د

  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية      شذا أحمد محمد الحماقي/ ـ ط٤٨

  :موضوع الرسالة 

  اإلعراض الجانبية الجلدية لجيل األدوية الفيروسية المضادة المباشرة الجديدة في عالج فيروس ج الكبدي

  :المشرفون 
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٦٠

  أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنوفيــة      د عبد الواحد جابرمحم/ د.ـ أ

  ماجستير التخدير والعناية المركزة        إبراهيم احمد إبراهيم/ ـ ط٤٩

  :موضوع الرسالة 

خدامه االسترشاد بالموجات فوق الصوتية لغلق العصب الفخذي والعصب الوركي باستخدام محدد موقع العصب وبدون است

  لعمليات أسفل الركبة 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية      أشرف محمد مصطفي/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب المنوفية      أيمن على عبد المقصود/ ـ   د

  الطب جامعة المنوفية  المركزة بكليةةير والعنايالتخدمدرس بقسم       وسام الدين سلطان/ ـ   د

  ماجستير التخدير والعناية المركزة        أحمد صبحي عواد/ ـ ط٥٠

  :موضوع الرسالة 

  دور الموجات فوق الصوتية في تخفيف األلم الحاد والمزمن

  :المشرفون 

  ة الطب جامعة المنوفيةأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلي      خالد موسي أبو العينين/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب المنوفية      أيمن على عبد المقصود/ ـ   د

  الطب جامعة المنوفية  المركزة بكليةةالتخدير والعنايمدرس بقسم       وسام الدين سلطان/ ـ   د

  م  الجراحة العظاماجستير       محمد بيومي عوض/ ـ ط٥١

  :رسالة موضوع ال

   ما بين الرضفة والفخذ في عالج حاالت الخلع المتكرر للرضفةاإلنسيإعادة بناء الرباط 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم جراحة العظـــــام بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد الصاوي حبيب/ ـ د

  ةمدرس بقسم جراحة العظــــام بكلية الطب جامعة المنوفي      عمر صابر السيد عمر/ ـ د

  ماجستير الجراحة العظام      أحمد جمال عبد العزيز/ ـ ط٥٢

  :موضوع الرسالة 

دراسة التأثير المزدوج إلحداث ثقوب لسطح المفصل مع حقن بالزما غنية بالصفائح الدموية في عالج قرح الغضروف 

  المفصلي الصغيرة ذات السمك الكامل بمفصل الركبة 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم جراحة العظـــــام بكلية الطب جامعة المنوفية      أحمد البدوي شاهين/ د.ـ أ



  

  


�א�	���س�وא����ن���	�� �

��٢٠١٧−�١−��١٥א�	وא$ق�א"�دא�	��!د���وמ�و�����٢٠١٧−�����٢٠١٦מ�א���	�����	�
�א��א����
�	��س�א����
	����א��	�ع� �
 

� �

��	�ن�א�	��س �� �� �� �������������� ���������������������� �� �א����
���������������&	�د�� �

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

٦١

  مدرس بقسم جراحة العظــــام بكلية الطب جامعة المنوفية      عادل إبراهيم الصعيدي/ ـ   د

  ماجستير التوليد وأمراض النساء        أحمد فاروق السعيد / ـ ط٥٣

  :موضوع الرسالة 

   على األحماض االمينية وفومارات الحديد في عالج أنيميا نقص الحديد في الحملالمقارنة بين الالكتوفرين والحديد المحمل

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنوفيـة      شريف محمد صالح الدين/ ـ د

  مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية      هيثم أبو على حمزة/ ـ د

  ماجستير التوليد وأمراض النساء        حامد هاني الصاوي /  طـ٥٤

  :موضوع الرسالة 

  تقيم حجم المشيمة والدورة الدموية المشيمية بواسطة السونار ثالثي اإلبعاد في حاالت ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل

  :المشرفون 

  كلية طب المنوفيـةأستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد ب      عماد على سليمان/ ـ د

  أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنوفيـة      محمد عبد الغني عماره/ ـ د

  مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية      عبد الحميد عصام شاهين/ ـ د

  ماجستير التوليد وأمراض النساء      مروة محمود حسن عمر/ ـ ط٥٥

  :الرسالة موضوع 

   في الدم والموجات فوق الصوتية في التنبؤ المبكر للنتائج المرتبطة باإلجهاض المنذر١٢٥دور داللة األورام 

  :المشرفون 

  أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنوفيـة      أيمن عبد القادر شبانه/ د.ـ أ

  نساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم أمراض ال      حامد السيد اللقوة/ د.ـ أ

  مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية      هيثم أبو على حمزة/ ـ   د

  مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية      محمد السباعي عنتر/ـ   د

  مراض النساء  ماجستير التوليد وأ    محمد محمد رضا الشيخ/ ـ ط٥٦

  :موضوع الرسالة 

  تقييم مؤشر المشيمة الملتصقة كعامل تنبؤي لالختراق المشيمي في حاالت المشيمة المتقدمة 

  :المشرفون 

  أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـة        زكريا فؤاد سند/ د.ـ أ

  نساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفيـةأستاذ بقسم أمراض ال      حامد السيد اللقوة/ د.ـ أ
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٦٢

  مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية      هيثم أبو على حمزة/ ـ   د

  ماجستير طب المناطق الحارة      إيناس فرج عبد الموجود/ ـ ط٥٧

  :موضوع الرسالة 

  وغير المصاحب باعتالل الدماغ الكبديدراسة االندوتوكسين بالمصل في مرضي التشمع الكبدي المصاحب 

  :المشرفون 

  أستاذ مساعد بقسم األمراض المتوطنة بكلية طب المنوفـــية        أيمن محمد اللحلح/ ـ د

  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة المنوفية        رانيا محمد عزمي/ ـ د

   المتوطنة بكلية الطب جامعة المنوفــيةزميل بقسم األمراض      أيمن عبد الحليم الجمل/ ـ د

  ماجستير الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية     أماني أحمد فؤاد محمد/ ـ ط٥٨

  :موضوع الرسالة 

استعمال البروكالسيتونين كدليل كيميائي للتفرقة التشخيصية والتقييم العالجي لمرضي االلتهاب السحائي البكتيري والغير 

  بكتيري

  :المشرفون 

  أستاذ متفرغ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـة      حسن البنا محمد يونس/ د.أـ 

  مدرس بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة المنوفيـــة    شيماء عبد الستار عبد العزيز/ ـ   د

  وفيةمدرس بقسم طب األطفـــــال بكلية الطب جامعة المن      دينا عبد الرازق ميدان/ ـ   د

  ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية      محمد سمير جمعه/ ـ ط٥٩

  :موضوع الرسالة 

تقييم دقة التصوير بالموجات فوق الصوتية على القلب بواسطة التتبع الرقطي في تشخيص قصور الشرايين التاجية 

  لحاالت االم الصدر الحادة 

  :المشرفون 

  مراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفيةأستاذ بقسم أ      طارق صالح خليل/ د.ـ أ

  أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بكلية طب المنوفية      محمد فهمي النعماني/ د.ـ أ

  مساعد بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية بطب المنوفية أستاذ      نجالء فهيم أحمد/ ـ   د

  احة األنف واألذن والحنجرةماجستير جر    منة اهللا جمال الدهشان/ ـ ط٦٠

  :موضوع الرسالة 

  طرق عالج استنشاق األجسام الغريبة في األطفال

  :المشرفون 
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٦٣

  أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنوفية      عادل ثروت عطا اهللا/ د.ـ أ

  ة طب المنوفيـةأستاذ ورئيس قسم األنف واألذن والحنجرة بكلي    عصام عبد الونيس بحيري/ د.ـ أ

  أستاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية طب المنوفيـة    إبراهيم أحمد عبد الشافي/ ـ   د

�المنوفيـــــة أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة مدرس      إيمان عزت عبد الواحد/ ـ   د �

�٧٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

لمياء كمال عبد الحميد شحاتة /  ـ بشأن الموافقة على إعفاء الطبيبةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ د.مذكرة أ

 من حضور امتحان بعض المقررات لسابق ٢٠١٣والمقيدة لدرجة الماجستير األمراض الجلدية والتناسلية بدورة أكتوبر 

 من جامعة األزهر ٢٠١٤دراستها حيث أنها حاصلة على ماجستير الجزء األول األمراض الجلدية والتناسلية دور إبريل 

  :على أن تتحمل حضور وامتحان المقررات اآلتية 

  .اإلحصاء الطبي ـ طرق البحث ـ القيم الطبية ـ اللغة اإلنجليزية : ـ الجزء األول ١

مقرر علمي وإكلينيكي في األمراض الجلدية وعالجها ـ مقرر علمي وإكلينيكي في األمراض التناسلية : ـ الجزء الثاني ٢

 والعقم وعالجها ـ مقرر علمي في الليزر والبيولوجيا الضوئية والتبريد فيما يتعلق باالمراض الجلدية والجنسية

  . والتناسلية ـ مقرر اختياري 

  �:א�!....�א�

�ويرفع للجامعة.. الموافقة  �

�٨٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

عبداهللا محمد / بول االعتذار المقدم من الطبيبوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ بشأن الموافقة على ق/ د.مذكرة أ

 وذلك بسبب ٧/١٢/٢٠١٦ , ٥أمراض الباطنة العامة يومين دبلوم  ٢٠١٦أحمد عبد اهللا عن دخول امتحان دور أكتوبر 

  .مرضه ودخوله العناية القلب بمستشفي كفر الدوار العام 

��:א�!....�א� �

�ويرفع للجامعة..  ٢٠١٦ر أكتوبر على قبول االعتذار عن دخول امتحان دوالموافقة  �

أحمد أحمد / وإلى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن السيد األستاذ الدكتور

رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود لالنعقاد جلسة ممتدة يوم األحد الموافق عميد الكلية و جمال الدين

  .ونتيجة الدراسات العليا ض الموضوعات العاجلة  للنظر في بع٢٩/١/٢٠١٧

  

�	��س�א����
	����א��	�ع� �

�"�

�א�		�د���א��������
�������٢٠١٦/�٢٠١٧מ�א���	���"�א���	� �

��٩٢/١/٧٢٠١א�	وא$ق�א"�دא�	��!د���وמ�و �
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٦٤

  

 ٢٩/١/٢٠١٧وافق  الماألحدمن صباح يوم الحادية عشر وذلك في تمام الساعة  " الممتدةجلسته " عقد مجلس الكلية 

   عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد على جمال الدين/ د.برئاسة أ

   .١٥/١/٢٠١٧ الموافق األحد المنعقدة يوم ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام الجامعي الخامسةالسادة حاضري الجلسة حضور و ب

بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم  بذكرعميد الكلية ورئيس المجلس  أحمد أحمـد على جمال الدين/ د.أ السيد واستهل الجلسة* 

  .رحب سيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الكلية متمنيا للجميع دوام التوفيق 

  :في عرض الموضوعات على النحو التالي سيادته ثم بدأ * 

�٩٥٤/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

لحلح األستاذ المساعد بقسم األمراض أيمن محمد عبد الغني ال/ مذكرة شئون هيئة التدريس ـ بشأن الموافقة على تعيين د

  .المتوطنة بالكلية لشغل وظيفة أستاذ بذات القسم والكلية 

  ويرفع للجامعة.. الموافقة على مستوي األساتذة �:א�!....�א�

�٥٠٥/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

  :د رسوم تدريب كل من الموافقة على سدارئيس قسم الباطنة العامة ـ بشأن / د.عرض خطاب أ

  مي أشرف كامل / ـ ط٢    شيماء كمال الدين زوين/ طـ ١

  هيثم رضا بدر / ـ ط٣

المدرسين المساعدين بالقسم بوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة للتدريب على تشخيص وعالج 

لى أن يتم تسديد مبلغ ألف لمنوفية لمدة ثالثة أشهر عومتابعة القدم السكري تمهيدا الفتتاح عيادة القدم السكري بجامعة ا

تسعة أالف جنيها فقط ال غير بشيك باسم مستشفي الباطنة ) ٩٠٠٠( لكل متدرب عن كل شهر بإجمالي مبلغ جنيه

  .التخصصي جامعة المنصورة 

�א�!....�א� �

  ويرفع للجامعة.. الموافقة 

�٥٥١/٥/١/٢٠١٧א�	و�وع��2מ� �

   .٢٠١٤دور أكتوبر ) توراه دبلوم ـ ماجستير ـ دك(عرض نتيجة الدراسات العليا 

�א�!...�א�� �

  : الموافقة على 

  . ويرفع للجامعة .. ـ اعتماد النتيجة الجزء األول على النحو التالي ١

  : دبلوم: أوال 
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٦٥

المتقدمو  التخصص  م

  ن

الحاضرو

  ن

  النسبة  الراسبون  الناجحون  الغائبون

  %٢٢ر٢٢  ٧  ٢  ٣  ٩  ١٢  التخدير والعناية المركزة   ١

  %١٢ر٥  ٨  ١  ٣  ٩  ١٢  تشخيصيةاألشعة ال  ٢

  %٩٠  ١  ٩  ـ  ١٠  ١٠  األمراض الصدرية والتدرن  ٣

  %٥٠  ٦  ٦  ـ  ١٢  ١٢  أمراض القلب واألوعية الدموية  ٤

  %٨٧ر٠٩  ٨  ٥٤  ٦  ٦٢  ٦٨  األمراض الجلدية والتناسلية   ٥

  %٦٤ر٠٧  ٤٦  ٨٢  ٤  ١٢٨  ١٣٢  األطفالطب   ٦

  %٤٤ر٤٤  ١٠  ٨  ٢  ١٨  ٢٠  طب األسرة  ٧

  %٣٣ر٣٣  ١٢  ٦  ـ  ١٨  ١٨  الجراحة العامة  ٨

  %٦٦ر٦٧  ١  ٢  ـ  ٣  ٣  األمراض العصبية والطب النفسي  ٩

  %٧٥ر١٤  ٦  ٨  ١  ١٤  ١٥  جراحة العظام  ١٠

  %٣٩ر٤٧  ٢٣  ١٥  ١  ٣٨  ٣٩  طب وجراحة العين  ١١

  %٣٣ر٣  ٢  ١  ـ  ٣  ٣  جراحة المسالك البولية  ١٢

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  التخاطب   ١٣

  %صفر  ٢  ـ  ـ  ٢  ٢  سمعيات  ١٤

  %٧٠ر٥٨  ٥  ١٢  ٢  ١٧  ١٩  راض النساءالتوليد وأم  ١٥

  %صفر  ١  ـ  ١  ١  ٢  الطب الطبيعي والتأهيل  ١٦

  %٢٧ر٢٧  ٨  ٣  ٣  ١١  ١٤  طب المناطق الحارة وصحتها  ١٧

  %٥٠  ٣  ٣  ١  ٦  ٧  الباثولوجيا اإلكلينيكية  ١٨

  %٣٦ر٥٤  ٣٣  ١٩  ٦  ٥٢  ٥٨  أمراض الباطنة العامة  ١٩

  %٨٠  ١  ٤  ٣  ٥  ٨   واألذن والحنجرةاألنف  ٢٠

  : ماجستير :ثانيا 

المتقدمو  التخصص  م

  ن

الحاضرو

  ن

  النسبة  الراسبون  الناجحون  الغائبون

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢   الصحة العامة وطب المجتمع  ١
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٦٦

المتقدمو  التخصص  م

  ن

الحاضرو

  ن

  النسبة  الراسبون  الناجحون  الغائبون

  %٨٦ر٦٧  ٥  ٢٦  ـ  ٣١  ٣١  األمراض الجلدية والتناسلية  ٢

  %صفر  ١  ـ  ـ  ١  ١  الميكروبيولوجيا الطبية  ٣

  %٦٤ر٢٨  ٥  ٩  ـ  ١٤  ١٥  طب المناطق الحارة وصحتها  ٤

  %٧٥  ٨  ٢٤  ١  ٣٢  ٣٣   الدمويةواألوعيةأمراض القلب   ٥

  %٥٦ر٥٢  ١٠  ١٣  ٢  ٢٣  ٢٥  الجراحة العامة  ٦

  %٦٣ر٢٧  ١٨  ٣١  ـ  ٤٩  ٤٩  طب وجراحة العين  ٧

  %١٠٠  ـ  ١  ١  ١  ٢  الطفيليات  ا٨

  %٨٠  ١  ٤  ـ  ٥  ٥  عالج األورام والطب النووي  ١٩

  %٥٠  ٩  ٩  ـ  ١٨  ١٨  الباثولوجيا اإلكلينيكية  ٢٠

  %٦٠ر٨٧  ٩  ١٤  ٢  ٢٣  ٢٥  عظامجراحة ال  ٢١

  %٧٢  ١٤  ٣٦  ١  ٥٠  ٥١  األطفالطب   ٢٢

  %٥٤ر٥٥  ٥  ٦  ـ  ١١  ١١  طب األسرة  ٢٣

  %١٠٠  ـ  ٢  ١  ٢  ٣  الباثولوجيا  ٢٤

  %٦٠  ٢  ٣  ١  ٥  ٦  جراحة المسالك البولية  ٢٥

  %٥٨ر٣٣  ٥  ٧  ١  ١٢  ١٣  التوليد وأمراض النساء  ٢٦

  %٦٠  ٤  ٦  ـ  ١٠  ١٠  السمعيات  ٢٧

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  موم الطب الشرعي والس  ٢٨

  %٥٦ر٢٥  ٧  ٩  ١  ١٦  ١٧   واألذن والحنجرةاألنف  ٢٩

  %٦٦ر٦٧  ٢  ٤  ـ  ٦  ٦  التخاطب   ٣٠

  %٦٧ر٦٤  ١١  ٢٣  ـ  ٣٤  ٣٤  أمراض الباطنة العامة  ٣١

  %١٠٠  ـ  ٢  ٢  ٢  ٤  طب الطوارئ  ٣٢

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  الكيمياء الحيوية  ٣٣

  %٨٠  ١  ٤  ١  ٥  ٦  األمراض العصبية والطب النفسي  ٣٤

  %صفر  ٣  ـ  ١  ٣  ٤  الطب الطبيعي والتأهيل  ٣٥

  %٦٠  ٢  ٣  ـ  ٥  ٥  األمراض الصدرية والتدرن  ٣٦
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٦٧

المتقدمو  التخصص  م

  ن

الحاضرو

  ن

  النسبة  الراسبون  الناجحون  الغائبون

  %٢٥  ١٢  ٤  ـ  ١٦  ١٦  التخدير والعناية المركزة  ٣٧

  %٤٦ر٩  ١٧  ١٥  ١  ٣٢  ٣٣  األشعة التشخيصية  ٣٨

  %٤٤ر٤  ١٠  ٨  ـ  ١٨  ١٨  طب الحاالت الحرجة  ٣٩

  %٥٨ر٣٣  ٥  ٧  ـ  ١٢  ١٢  أمراض القلب واألوعية الدموية  ٤٠

  :دكتوراه : ثالثا 

المتقدمو  التخصص  م

  ن

الحاضرو

  ن

  النسبة  الراسبون  الناجحون  الغائبون

  %٦٦ر٦٧  ١  ٢  ١  ٣  ٤   الباثولوجيا اإلكلينيكية  ١

  %صفر  ـ  ـ  ٣  ـ  ٣  الصحة العامة وطب المجتمع  ٢

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  التشريح و األجنة   ٣

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ٤

  %٢٢ر٢٢  ١٤  ٤  ٢  ١٨  ٢٠  جراحة التجميل والحروق  ٥

  %٧٧ر٧٨  ٤  ١٤  ١  ١٨  ١٩  أمراض الباطنة العامة  ٦

  %٣٦ر٤  ٧  ٤  ـ  ١١  ١١  األشعة التشخيصية  ٧

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  طب المناطق الحارة وصحتها  ٨

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  الفسيولوجيا  ٩

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  جراحة المسالك البولية  ١٠

  %صفر  ٤  ـ  ـ  ٤  ٤  لعظامجراحة ا  ١١

  %صفر  ١  ـ  ـ  ١  ١  جراحة األنف واألذن والحنجرة  ١٢

  %٥٠  ١  ١  ـ  ٢  ٢  الطب الطبيعي والتأهيل  ١٣

  %١٠٠  ـ  ٣  ـ  ٣  ٣  أمراض القلب واألوعية الدموية  ١٤

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  األمراض العصبية  ١٥

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٢  الطب النفسي  ١٦

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  طب األسرة  ١٧
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٦٨

المتقدمو  التخصص  م

  ن

الحاضرو

  ن

  النسبة  الراسبون  الناجحون  الغائبون

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  لفارماكولوجيا اإلكلينيكيةا  ١٨

  %١٦ر٧  ٥  ١  ١  ٦  ٧  طب وجراحة العين  ١٩

  %١٠٠  ـ  ٢  ٣  ٢  ٥  التوليد وأمراض النساء  ٢٠

  %١٠٠  ـ  ٢  ـ  ٢  ٣  جراحة المخ واألعصاب  ٢١

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  السمعيات  ٢٢

  %٧٥  ١  ٣  ـ  ٤  ٤  جراحة القلب والصدر  ٢٣

  %صفر  ٧  ـ  ـ  ٧  ٧  التخدير والعناية المركزة  ٢٤

  %١٠٠  ـ  ١  ـ  ١  ١  األمراض الجلدية والتناسلية  ٢٥

  %٤١ر٢٠  ١٠  ٧  ١  ١٧  ١٨  الجراحة العامة   ٢٦

  %١٠٠  ـ  ٣  ـ  ٣  ٣  طب الحاالت الحرجة  ٢٧

  %٢٥  ٦  ٢  ١  ٨  ٩  طب األطفال  ٢٨

  %١٠٠  ـ  ٣  ـ  ٣  ٣  الباثولوجيا  ٢٩

  .للشهر القادم ) دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(ـ يؤجل الجزء الثاني ٢

أحمد أحمـد / وإلى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليوم فأعلن السيد األستاذ الدكتور

   .رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و على جمال الدين

  

  

  
�����������������  

  


