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 مـحـضـــــــــــــــــــــــــــــر

 المنعقدة السابعةالجلسة إجتمـــــاع مجلــس الكليــة 

 .10/2/2015 المـوافــق الثالثاءيـوم 
***************** 

الجلسة إجتمـــع مجلـــس الكليــة            

 فى 10/2/2015الموافق  الثالثاءيــــــوم  السابعة

السيد  ةــــــــبـاحا بـرئـاسصالعاشرة تمام الساعـة 

بقاعة  وذلك  يد الكليةمع– إبراهيم عبد السالم مخلصالدكتور/            األستاذ

 مجلس الكلية بمبنى القنصلية

 -وبحضور السادة :
وكيل   . ا.د.صـــالح رفيـــــق زاهــــــــر1

 الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكيل   ــــدور. ا.د. أشرف حسين أحمد الغن2

 الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ى            ـــــــــد. محمود خليل الشاذلـ. ا.3

 ـــس.ــــــــــــــــن المجلـــــأميـ

 -السادة رؤساء األقسام :
. ا.د. أحمـد حســـــام 1

 محمــد عبد هللا

ا.د. أشرف محمود محمد  .16

 حمــــزه

. ا.د. مصطفى أحمد سعيد 2

 ـهـــــــالمس

ا.د. ناهد إبراهيم . 17

 زهدى عبد الرحمن

. ا.د. ميرفت زكريا عمـر 3

 العزونــى

. ا.د. محمد عمرو 18

 مــــــابراهيم النويع

. ا.د. صباح عبد الهـادى 4

 ودــــمحم

ء طلعت سيد . ا.د. رجا19

 شــــدرويـــــ

. ا.د. درية محمـد فكـرى 5

 عبد السميع

وزى . ا.د. ايمان احمد ف20

 شــــــــدروي

ــــــــــــى 6 . ا.د. يحيـ

 ممصطفـــــــى غان

ا.د. محمد مصطفى محمد . 21

 د رزقـــأحم

زه محمد عبـــد ـ. ا.د. ع7

 العزيــز رزق

. ا.د. محمد فؤاد حسن 22

 ىــــــــــبرع

. ا.د. ســها راشــد عــارف 8

 ىــــمصطف

. ا.د. إبراهيـــم خليل 23

 إبراهيـــــــــم

د ـمـح. ا.د. عباس م9

 د عمــــــرـالسي

. ا.د. مازن محمد محمد 24

 فاخر فخــرى

ا.د. طارق حسين محمد  .10

 الـــــزواوى

ا.د. مصطفى محمود عبد . 25

 المجيد شاهين

ا.د. ياسر محمد زكى  .11

 عبد الهــادى

. ا.د. آمال عبد المنصف 26

 أبو المجد

ا.د. محمد حسين كامل . 12

 حســـــاب

محمـد حنفـى ا.د. تيسير  27

 زيتـــون

محمد أحمد محمد ا.د.  .13

 إبراهيم قاسم

ا.د. ميرفــــت كامــــل  .28

 بركــــــــات

ا.د. عزة محمود محمد  .14

 الحفنـــاوى

ا.د. عالء الدين مصـطفى  .29

 أمين الرفاعى
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ا.د. هانى عادل عبد . 15

 المجيد مرســى
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 -السادة ممثلوا األقسام :
. ا.د. نادية فؤاد بيومى 11 لا.د. شوقى محمود طاي. 1

 فرغلى

. . ا.د. أسامة حسين 2

 عبد الرحمن رشدى

. ا.د. شعبان محمد عبد  12

 الرحمن العسال

ا.د. ايهاب احمد حافظ . 3

 الصاوى

ا.د. مديحة عبد الحليم  .13

 حسن

ا.د. وحيد جمال الدين  .14 . ا.د. شريف السيد حجاب4

 عتمان

. ا.د. ايمان فتحى ابو 5

 جاالن

ا.د.مها عبد القادر . 15

 محمود حجازى

. ا.د. حسام الدين 6

 حجازى زيادة

. ا.د. لبنى ابراهيم . 16

 حسين سلطان

. ا.د. سناء عاشور محمد 7

 السيد

ا.د. أمل عبد العزيز . 17

 شعبان

. ا.د. مشيرة أحمد زهير 8

 أمين

ا.د. سمية عبد الجواد  .18

 مدكور

. ا.د. عال عاطف محمد 9

 شراكى

. ا.د. نهى عبد الحليم 19

 الصاوى

. ا.د. عبد الفتاح 10

 فهمى هنو

. د. عمرو عبد هللا السيد 20

 المرسى
 

 

 -: المساعديناألساتذة 
 د/ سمير على عبد القادر عبد الهادى الشيخ. .1

 

 -: المدرسين
 د/ منى مصطفى صبحى السيد. .1

 

 -األساتذة الممثلون من خارج المجلس :
 المنعما.د. محمود عادل عبد  .1

 ا.د. صبحى عبد المطلب الكفافى .2

 ا.د. عماد عبد المنعم درويش .3

 ا.د. وفاء السحلى .4
 

 أعضاء منتسبون من خارج المجلس :-
 ا.د. هاله مقلد .1

 ايمن محمد عبد المنعم د.ا. .2

 ا.د. محمود على زهران .3
 

 

 االساتذة المتخصصين فى المجال الطبى :-

 ا.د. محمد رفيق السيد خليل. .1
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 -ضور كل من السادة :وتغيب عن الح
ا.د. عـــــــادل  .1

 محمــــد أحمـد رزق

 " معتذر "

. ا.د. ياسر محمود البدوى 13

 البنا

 " معتذر

ا.د. حسن على حسن  .2

 المغربـــــــــى

. ا.د. أمل فؤاد محمد 14

 كتات

ا.د. صالح محمد محمد  .3

 الطحــــــان

 " معتذر "

. ا.د. ايمان أحمد عبد  15

 الرؤوف حتاته

. مصطفى محمد ا.د .4

 كامل الحمام

. د. أسامه سعيد اسماعيل 16

 االشقر

. ا.د. عمرو محمد عبد 5

 الغنى عبيد

. د. ايهاب حسن عبد 17

 المقصود الخولى

. ا.د. أسامه عبد 6

 الواحد حموده الحداد

. ا.د. يسرى عماد الدين 18

 عيد

. ا.د. يحيى أمين عبد 7

 الفتاح أبو راس

ا.د. محمد توفيق . 19

 روينىال

. ا.د. أحمد طارق فؤاد  8

 عوض

 " معتذر "

 . اللواء طبيب/ مجدى شلبى20

. ا.د. محمد حسام الدين 9

 الشافعى

 . اللواء / مصطفى الدميرى21

. ا.د. السيد البدوى 10

 عبد النبى

. الدكتور/ محمود 22

   الكسبانى
. ا.د. نادر عبد العظيم 11

 الجمل

 . ا.د. عالء علوانى 23

 ""معتذر 

  ا.د. أميرة فتحى عامر .12

 

 وناقش المجلس الموضوعات االتية :

 -ـــات العـامـــــــة :عأوال : المـوضـــــو
 حيمبسم هللا الرحمن الر " الجلسةعميد الكلية  -عبد السالم مخلص  افتتح السيد ا.د. إبراهيم " 

جو سيادته أن يوضع العلم مرحباً بالسادة أعضاء المجلس واشار سيادته إن فى هذه الفترة ير

 المصرى فى مكاتب السادة رؤساء األقسام.

  لشئون التعليم وكيل الكلية  فتحــــى زكريـــــا السيـــوىسيادته الشفاء للسيد ا.د. وتمنى

 الذى اجرى عملية فتاء وهو فى حالة جيدة والحمد هلل تعافى. والطــالب
 
 
 
 

  تم فى مجلس الجامعة :  ما 
تقارير رسمية على االنترنت وخاصة  اعمال اإلمتحانات لعدم استخدامها بطريقة غير عدم وضع أى 

 سليمة.
 



 5 

  المشتركاإلشراف   : 
وأكد من المعيدين و المدرسين المساعدين راض عنها تشجيع عليه حيث أنه يوجد اآلن اعيجب ال

 .البعثات الخارجيةسيادته أنه على األقسام تجهيز طالب الدراسات العليا لذلك واالشتراك فى 

 سبعمائة وثالثة وثالثون جنيه )  733000 ثم ذكر سيادته أنه توجد مديونية على الكلية مقدارها

 ( مديونات الجمارك على الكلية ويجب تسديدها.ألف جنيه 

  ( أثناء السفر فى االجازات الرسمية                مكافأة السفر فى األجازات ال يخصم البدالت ) التميز          

 .عتيادية ( وصدر قرار الجامعة وذلك تشجيعاً لطلب االجازة) اال
 

  :مايحدث فى الكلية 
  كن السيارات وكذلك المساحة ازالة المخلفات ورصف الطرق وأما منيوجد حراك فى الكلية

 لمنع التعدى عليها. هاتسوير الخضراء

 رية الموجودة بالقنصلية.اجارى العمل فى القنصلية وتأهيلها وكذلك العمل فى الجد 

  تم غلق الطوارئ القديمة لتطويرها مع فتح الطوارئ الجديدة وكذلك اإلستقبال والعمليات سوف

 .يتم افتتاحها

  لما يبذله من مجهود فى هذا المجال.وأشاد سيادته بالسيد ا.د. سمير شعبان مدير المستشفى 

 ثالث سنوات وتم ذلك  ة توقف طالت إلىوكذلك جارى تحديث واستكمال المعامل المركزيةبعد فتر

 فى خالل شهر.

 السادة :وأشاد سيادته ب

 زيد منتصرالسيد ا.د.  -

 السيد ا.د. أحمد شوقى -

 يأحمد الجند السيد الدكتور/  -
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  لحصول على الترخيص لنقل الكبد والكلى فى المستشفيات الجامعية ا تمثم ذكر سيادته أنه

ما بذله من مجهود فى فتح العيادات الخارجية لكبد وشكر سيادته السيد ا.د. يسرى رستم ل

 .وعمل مركز المراض الكبد والكلى استعداد لصرف عقار سوفلدى

مع  التأكيد على البحوث فى مجال ) فيروس س ( وذلك للتكامل فى المجاالت المختلفة بين األقسامو

لجامعية وتدريبهم فى ذلك لـ ) فيروس س ( وعمل فحص شامل للعاملين بالمستشفيات اتنظيم يوم عن 

 المجال .

 على مستوى الجمهورية فى اللجنة العليا الخالقيات البحث العلمى  تم اختيار السيدة ا.د. مها غانم

 ة وقرار وزير الصحة فى هذا الشأن.وذلك بناء على موافقة الكلي

 يق فى عمله إلى السيد محافظ اإلسكندرية الجديد متمنين لسيادته التوف التهنئة المجلس قدم

  الجديد.  

  .الصحة وزارة أيمن عبد المنعم عضو المجلس ووكيل وكذلك قدم المجلس التهنئة إلى السيد ا.د

 باإلسكندرية على توليه محافظ سوهاج.

  مصر الخير. منحجازى ( بتمويل  مهامشروع التمريض وتطوراته ) ا.د. ما تم فى وذكر سيادته 

  العمل طاقةوهناك زيادة فى  ملمستشفى سموحة يعوأكد سيادته أن. 

  وشكر سيادته ا.د. محمود صقر وأكد سيادته على العمل بالتدريج فى مستشفى سموحة لتالفى

 ، وشكر سيادته الجميع وخاصة السادة أعضاء هيئة التدريس والفئات المعاونة.  ءاألخطا

 فى مستشفى سموحه كما ذكر سيادته أنه جارى فتح عيادات خارجية متخصصة. 

  أنه تم اصالح جهاز  رئيس قسم عالج األوراما.د. عباس محـمـد السيـد عمــــــر ثم ذكر السيد

مريض يومياً وقدم  70كان معطل منذ أكثر من ثالث سنوات ويقوم بعالج العالج باإلشعاع الذى 

 سيادته الشكر إلى إدارة الكلية.

 ى واالجتماعى بمشاركة الطالب.على مزاولة النشاط الثقاف وأكد السيد ا.د. عميد الكلية 

 .وأكد سيادته على يوم التخرج بالنسبة للطالب والتركيز على ما يهم الطالب 

  تحت اشراف السيد ا.د. صـــالح رفيـــــق  17/4/2015وأكد سيادته على مؤتمر الكلية يوم

تفاعل مع المجتمع مثل ال مع االخذ فى االعتبارزاهــــــــر  وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 االسعاف و المرور وقطاعات المجتمع األخرى.

 على األقل ولذلك يجب انعقاد  ينوأكد سيادته أنه يجب تسليم المراسالت قبل انعقاد المجلس بيوم

 قبل مجلس الكلية بفترة كافية. مجالس األقسام

  ى امتحان الطالب داخليا ا.د. مصطفى أحمد سعيد سالمه رئيس قسم طب األطفال عل السيدأعترض

 والمتواجد بالدراسة بالخارج.
 
 

وأفاد السيد ا.د. أشرف حسين أحمد الغنــــدور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بدعوة السيد ا.د.  

 مصطفى أحمد سعيد سالمه رئيس قسم طب األطفال إلى لجنة الدراسات العليا لدراسة هذا الموضوع.

 .د. أشرف محمود محمد حمزه رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية عما وقد اعترض السيد ا

قاله السيد ا.د. أسامة حسين عبد الرحمن رشدى األستاذ بالقسم أن المجلس قد وافق على الموضوع 

 وتبين فى المجلس أنه لم يوافق .

 موافقة مجلس الجامعة على منح كال من :احيط المجلس علما ب 

 االستاذ المتفرغ بقسم طب االطفال  يد النواوىا.د. أحمد أحمد الس -

 االستاذ بقسم الطفيليات الطبية ا.د. ايمان فتحى توفيق ابو النجا -

 2014لجائزة الجامعة التقديرية لعام 

 االستاذ بقسم االمراض الباطنة                ا.د. سوزان نشأت حسن أبو رية -

 لباثولوجىاالستاذ بقسم ا  ناهد محمد السيد بدور   ا.د. -

 2014لجائزة الجامعة للتميز العلمى لعام 

د/ جيهااان عبااد اللطيااف يااونس الطنطاااوى االسااتاذ المساااعد بقساام الطااب الطبيعااى والروماااتيزم  -

 والتأهيل

 .2014لجائزة الجامعة للتشجيع العلمى لعام 

 كبير اخصائين  السيدة/ انتصار ابراهيم سيد احمد اسماعيل  -

 .2014المتميز لعام لجائزة الجامعة للموظف 

 معاون خدمة ثان   السيدة/ جميلة عبد القادر محمد درويش -
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 .2014لجائزة الجامعة للعامل المتميز لعام  -

 يةموافقة مجلس قسم الفارماكولوجيا االكلينيكية على تسمعلى المجلس  وافق                   

اً ) رحمه هللا ( تخليدًا ورئيس القسم سابقاستاذ  –الدكتور/ ياسر أبو النجا ( باسم األستاذ  4مدرج ) 

 لذكراه ويرفع للجامعة وقدم المجلس الشكر للقسم.

  رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن أداء الكلية.ب احيط المجلس علما 

 مشاركة االطراف المجتمعية فى أنشطة كلية الطب.  علىالمجلس  وافق 

 2014/2015ذاتية بكلية طب االسكندرية للعام الجامعى خطة تنمية المواد ال علىالمجلس  وافق. 

  2015خطة االعداد لمؤتمر كلية الطب السنوى وافق المجلس على. 
 
 
 
 

  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن صورة  خطاب السيد ا.د.باحيط المجلس علما

 .يم العالى بشأن كتاب السيد اللواء أ.حوزير التعل –السيد أحمد عبد الخالق  الطلب الوارد من السيد/

 21/1/2015( بتاريخ  28والخاص بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم )  أمين عام مجلس الوزراء

بشأن تفعيل عمل أجهزة المتابعة والبت فى الموضوعات على الفوروتنفيذ جميع القرارات التى تصدر 

ملية التنفيذ مع تكثيف التواصل مع المواطنين فى الوقت المحدد والقضاء على أية معوقات تعترض ع

  وحل مشاكلهم على الطبيعة.

  صورة كتاب السيد ا.د. وزير التعليم العالى بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء باحيط المجلس علما

 بتحقيق االنضباط المالى واإلدارى ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومى. 2015لسنة  122رقم 

  اإلدارى لتشكيل لجنة أطباء االمتياز بهدف تنظيم عمل وتدريب اطباء  القرارعلى وافق المجلس

 االمتياز بالمستشفيات الجامعية .

  وزير التعليم العالى بشأن  –أحيط المجلس علماً بخطاب السيد ا.د. السيد أحمد عبد الخالق

ريق وفى اطار كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلس الوزراء المتضمن أنه استكماالً لخارطة الط

االستعدادات الجراء االنتخابات البرلمانية وقرب فتح باب الترشح فقد وجه السيد المهندس رئيس 

مجلس الوزراء بضرورة االلتزام بالحيدة وعدم التحيز الى مرشح او اى حزب أو قائمة انتخابية 

 .صورة من الصور سواء بالموافقة على تقديم خدمات مباشرة لهم او غير ذلك او تأييدهم فى أى
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 -ثانيــــا : السـكــرتــاريــــة :

 -الموضوع :. 1
 .13/1/2015النظر فى إعتماد محضر مجلس الكلية المنعقد فى  

 -القرار :
 إعتمد المحضر. 

 -الموضوع :. 2
 .2/2/2015النظر فى إعتماد محضر لجنة شئون الطالب المنعقدة فى  

 -القرار :
ةباعادة موضااوع حضااور الطااالب فااى المحاضاارات إلااى اللجنااة للدراسااة إعتمااد المحضاار مااع توصااي 

 وإعادة عرض الموضوع.

 -الموضوع : -3
 .4/2/2015النظر فى إعتماد محضر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنعقدة فى  

 القرار 
 إعتمد المحضر.

 -الموضوع : -4
 .3/2/2015فى النظر فى إعتماد محضر لجنة الدراسات العليا المنعقدة  

 القرار 
 إعتمد المحضر

 -الموضوع : -5
 .9/2/2015النظر فى اعتماد محضر لجنة البحث العلمى المنعقدة فى  

 القرار 

 إعتمد المحضر.

 -الموضوع : -7
 2014-2013التقرير السنوى الداء كلية الطب جامعة االسكندرية النظر فى اعتماد   

 القرار 

 احيط المجلس علما.

 

 

 

 

 -لموضوع :ا -8
  -: التبرع المقدم منبول قالنظر فى   

 

 القيمة الجهة  نوع التبرع االسم

الكترد الكترونى ) مستهلكات ( لجهاز الموجات  عينى السيد/ جمال عدوى حمدى

 التصادمية لقسم الطب الطبيعى

 جنيه4000

 جنيه 2245 أدوية لصالح مرضى أمراض الدم عينى د/ محمود فهمى

 جنيه 10000 الح مرضى أمراض الدمأدوية لص

 ا.د. هدى أبو الفتوح حساب

 استاذ طب االطفال

 CXR500 Dry shipper( جهاز  1عدد )  - عينى

with blood bag rack 

لصالح وحدة زرع النخاع والخاليا الجزعية 

 بمستشفى المواساة الجامعى

 جنيه 60000

 

تجهيز حجرتين للعناية مساهمة فى  عينى الشركة العربية النابيب البترول

 المتوسطة لمرضى الذئبة الحمراء

 جنيه 150000
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 أسرة المرحوم ا.د. محمد على خليل

الستاذ المتفرغ بقسم جراحة الصدر 

 والقلب

اجهزة مناظير صلبة للمرئ والشعب  عينى

 الهوائية ومشتمالتها

 جنيه 3713.50

 

 -لقرار :ا
مااع إتخااااذ  ضاااحة مااع إرساااال خطابااات شااكر لسااايادتهموافااق المجلااس علاااى قبااول التبرعااات المو      

 االجراءات االدارية الالزمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا : شئون هيئة التدريس :

 -الموضوع: -9
أسماؤهم النظر فى موافقة مجالس االقسام الموضحة على منح اللقب العلمى للسادة اآلتى   

ملتزمين فى عملهم ومسلكهم منذ  1972لسنة  49حيث أنهم مستوفين لشروط القانون  أستاذ  لوظيفة

 .قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائهاتعيينهم محمودوا السيرة حسنوا السمعة 

 د/ اشرف عرفات عبد الحليم غريب     التخدير قسم -

 د/ عبير االمام االمام االمام ضيف    قسم الفسيولوجيا -

 -القرار:
 .وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم

 -الموضوع: -10
النظاار فااى موافقااة مجااالس االقسااام الموضااحة علااى ماانح اللقااب العلمااى للسااادة اآلتااى أسااماؤهم   

ملتاازمين فااى عملهاام  1972لساانة  49حيااث أنهاام مسااتوفين لشااروط القااانون أسااتاذ مساااعد     لوظيفااة

 .قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائهاومسلكهم منذ تعيينهم محمودوا السيرة حسنوا السمعة 

 د/ أحمد كمال حسن سويدان    قسم االمراض الباطنة -

 د/ نجالء محمد حسن سالمهلطب الشرعى والسموم االكلينيكية           قسم ا -

 د/ أسماء سعيد على البنا                                                                                   

 -القرار:

 يم التهنئة لسيادتهم.وافق المجلس مع تقد 

 -الموضوع: -11
 مادرسلوظيفاة  النظر فى موافقة مجالس االقسام الموضحة علاى تعياين الساادة اآلتاى أساماؤهم 

ملتااازمين فاااى عملهااام ومسااالكهم مناااذ تعييااانهم  1972لسااانة  49حياااث أنهااام مساااتوفين لشاااروط القاااانون 

 ا محمودوا السيرة حسنوا السمعة قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائه

  د/ نرمين مجاهد فوزى    قسم الطفيليات -

 د/رشا عبد المولى فتح هللا غزالة    قسم الكيمياء الحيوية -

 د/ هدى محمد على عبد النبى ب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل     قسم الط -
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 د/ايمان احمد السيد أحمد قسم االمراض الباطنة                                       -

 د/وائل سمير فهمى يوسف الجزايرلى                                قسم أمراض النساء التوليد  -

 -القرار:

 وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم. 

 -الموضوع: -12
 مدرس النظر فى موافقة مجالس االقسام الموضحة على تعيين السادة اآلتى أسماؤهم لوظيفة 

ملتزمين فى عملهم ومسلكهم منذ  1972لسنة  49فين لشروط القانون حيث أنهم مستو مساعد

 تعيينهم محمودوا السيرة حسنوا السمعة قائمين بواجباتهم ومحسنين أدائها 

 د/ شيماء عصام الدين محمد توفيق    قسم الطب الحرج -

 د/حازم عزت احمد االحمداوى قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية -

 د/ والء عبد السالم احمد السيد عمر    تولوجياقسم الهس -

 د/ هيثم محمود أحمد امام   قسم االمراض الصدرية -

 د/ احمد سمير حسن العبد قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية -

 د/ هبه مصليحى على مصليحى    قسم الطب الحرج -

 -القرار:
 وافق المجلس مع تقديم التهنئة لسيادتهم.

-موضوع:ال -13   
النظر فى خطاب الجامعة والمرفق به صورة من خطاب المجلس االعلى للجامعات بشأن منح اللقب 

العلمى لوظيفة أستاذ للسيدة الدكتورة/ ياسمين على السيد االشرم االستاذ المساعد بقسم الفسيولوجى 

 بناء على التظلم المقدم من سيادتها.

 -القرار:
 وافق المجلس 

الموضوع : -14  
النظر فى موافقة مجلس قسم التحليالت الطبية االكلينيكية بشأن منح السيدة الدكتورة/ سمر يوسف 

لقب زميل بمستشفى طلبة الجامعة لحصولها على درجة الدكتوراة فى الباثولوجيا االكلينيكية –قريطم 

 .2014الكيميائية عام 

 -القرار:
 وظيفة زميل للقب اعليه يؤهله ةأن المؤهل الحاصل على وافق المجلس
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 الموضوع : -15
النظر فى موافقة مجلس قسم التخدير بشأن منح السيد الطبيب/ محمد وائل حسين نصار لقب زميل 

 المركزة الجراحيةة الدكتوراة فى التخدير والعناية بمستشفى طلبة الجامعة حيث أنه حاصل على درج

 .2014نوفمبر  فى 
 -القرار:

 ؤهل الحاصل عليه سيادته يؤهله الى لقب زميل"على أن الم" وافق المجلس 

-الموضوع : -16  
النظر فى موافقة مجلس قسم جراحة الصدر والقلب على الطلب المقدم من السيد الدكتور/ وائل محمود 

االستاذ المساعد بالقسم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك يومى االثنين  –على حسنين 

 ع.والثالثاء من كل اسبو

 -القرار:
"  " وافق المجلس 

 -الموضوع : -17
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام الباااثولوجى علااى تجديااد انتااداب الساايدة ا.د. منااى عبااد الهااادى  

ابااراهيم االسااتاذ المساااعد بالقساام للعماال كأستشااارى بمركااز االسااكندرية االقليمااى لصااحة وتنميااة الماارأة 

 .وذلك يوم االثنين من كل أسبوع 31/12/2015وحتى  1/1/2015لمدة عام اعتباراً من 

 -القرار:
"  " وافق المجلس 

 -الموضوع : -18
النظر فى موافقاة مجلاس قسام عاالج االورام والطاب الناووى علاى الطلاب المقادم مان السايد ا.د.  

عمر شبل زهرة االستاذ بالقسم بتجدياد انتداباه للتادريس بكلياة الصايدلة جامعاة فااروس وذلاك ياوم االثناين 

 ل أسبوع.من ك

 -القرار:
"  " وافق المجلس 

 

 

 

 

 

 
 

 -الموضوع : -19
النظر فى موافقة مجلس قسم طب وجراحة العاين علاى الطلاب المقادم مان السايد ا.د. احماد السايد  

شامه االساتاذ بالقسام بتجدياد انتداباه للعمال كاستشاارى بالهيئاة العاماة للتاأمين الصاحى وذلاك ياوم الثالثااء 

 .1/7/2014لمدة عام اعتباراً من  والخميس من كل أسبوع
 

 -القرار:
"  " وافق المجلس وترفع للجامعة 

 -الموضوع : -20
 –النظر فاى موافقاة مجلاس قسام الفسايولوجيا علاى انتاداب السايد ا.د. عاالء الادين حسان محماود  

ل جامعاة دمنهاور وذلاك ياوم الخمايس مان كال اسابوع خاال –االستاذ بالقسم للتادريس بكلياة طاب االسانان 

 .2014/2015الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 

 -القرار:
"  " وافق المجلس 

 -الموضوع : -21
 النظر فى موافقة مجلس قسم الفسيولوجيا على انتداب كل من :

 االستاذ بالقسم ) يومى االربعاء والخميس من كل اسبوع ( –ا.د. عالء الدين حسن محمود  -
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 القسم ) يومى الثالثاء والخميس من كل أسبوع (االستاذ ب –ا.د. أدهم راشد محمد  -

 ى الثاانى للعاام جامعاة فااروس خاالل الفصال الدراسا –للتدريس بكلية الصيدلة والتصنيع الادوائى

 .2014/2015الدراسى 

 -القرار:
 "" وافق المجلس 

 -الموضوع : -22
 النظر فى احاطه مجلس قسم جراحاة العظاام بماا جااء بتقريار اللجناة العلمياة الدائماة بعادم ترقياة 

 الدكتور/ محمد أحمد سمير على قاسم المدرس بالقسم الى وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم.السيد

 -القرار:
 " أحيط المجلس علما ويرفع للجامعة" 

 

 

 -الموضوع : -23
 23/12/2014ساام جراحااة المااخ واالعصاااب بجلسااته المنعقاادة فااى النظاار فااى موافقااة مجلااس ق 

علااى االعتااراض المقاادم ماان اعضاااء هيئااة التاادريس علااى قاارار مجلااس الجامعااة علااى اجااراء امتحااان 

 العضاء هيئة التدريس على دورات الترقية.

 -القرار:
اض على االعتراض المقدم من قسام جراحاة الماخ واالعصااب ماع رفاع االعتار " وافق المجلس

 " الى الجامعة

 -الموضوع : -24
الماادرس المتفاارغ بقساام الطااب -النظاار فااى المااذكرة الخاصااة بالساايد الاادكتور/توفيق حساان توفيااق 

الشااارعى والساااموم بشاااأن عااادم عودتاااه مااان أجاااازة مرافقاااة الزوجاااة حياااث أن االجاااازة انتهااات فاااى 

19/8/2014 

 -القرار:
   ستندات ويؤجل الى المجلس القادمتتخذ االجراءات االدارية الالزمة الستكمال الم"  

 

 رابعا  : اإلعــــــــارات :-

 -الموضوع : -25
النظر فى موافقة مجلس قسم االماراض الباطناة علاى تجدياد اعاارة السايد ا.د. احماد جماال الادين  

دولااة قطاار  –ساايد احمااد جمااال الاادين االسااتاذ المتفاارغ بااذات القساام للعماال بااالمجمع الطبااى بالدوحااة 

 .15/3/2015ثامن بدون مرتب اعتباراً من لمدة عام 

 -القرار:
 " وافق المجلس "

 -الموضوع : -26
النظر فى موافقة مجلاس قسام التخادير والعناياة المركازة الجراحياة علاى تجدياد اعاارة السايد ا.د.  

دولاة الساعودية لماادة  –طاارق محماد أحماد سارحان االسااتاذ باذات القسام للعمال بمستشافى الملااك فهاد 

 .10/1/2015بع بدون مرتب اعتباراً من عام سا

 -القرار:
 " وافق المجلس "

 

 

 -الموضوع : -27
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام القلااب واالوعيااة الدمويااة علااى تجديااد اعااارة الساايد ا.د. فاطمااة  

دولااة السااعودية لماادة عااام خااامس  –عااادل أبااو العينااين االسااتاذ بااذات القساام للعماال بمدينااة الملااك عبااد هللا

 .26/4/2015ن مرتب اعتباراً من بدو
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 -القرار:
 " وافق المجلس "

 -الموضوع : -28
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام الطااب الحاارج علااى تجديااد اعااارة الساايد ا.د. عماارو محمااد زكااى  

السااعودية لماادة عااام رابااع باادون  –محمااود ابااو العااال االسااتاذ المساااعد بااذات القساام للعماال بااوزارة الاادفاع 

 .27/1/2015ن م رتب اعتباراً م

 -القرار:
 " وافق المجلس "

 -الموضوع : -29
النظر فى موافقة مجلس قسم طب االطفال علاى تجدياد اعاارة السايد الادكتور/ احماد محماد احماد  

دولاة قطار لمادة عاام ساادس  –سعيد العوا االستاذ المسااعد باذات القسام للعمال بمؤسساة حماد الطبياة 

 .22/2/2015من  مرتب اعتباراً  بدون

 -القرار:
 " وافق المجلس "

 

 -: العالقات الثقافية: خامسا  

 -الموضوع : -30
قب ل  Robert deacon  النظر فى موافقة مجلس قسم الفسيولوجى على منح االستاذ الدكتور/ 

 .استاذ زائر بالقسم نظراً لالستفاده بخبراته فى زيارته السابقة

 -القرار :
 .عةوافق المجلس مع رفع الموضوع للجام

 

 

 

 

 -الموضوع : -31
النظااار فاااى موافقاااة مجلاااس قسااام جراحاااة الصااادر والقلاااب علاااى تجدياااد مااانح السااايد ا.د. ديفياااد  

اندرسااون اسااتاذ جراحااة قلااب االطفااال بمستشاافى جاااى بسااانت توماااس بلناادن بااانجلترا لقااب أسااتاذ زائاار 

 لمدة عام بقسم جراحة الصدر والقلب.

 -القرار :
 .للجامعةوافق المجلس مع رفع الموضوع 

 -الموضوع : -32
   النظر فى اتفاقية التعاون بين   

Technical University of Mombasa Kenya 

And 

Faculty of Medicine Alexandria University 

 -القرار :
 .بعد الدراسة ويرفع للجامعة وافق المجلس  

 -الموضوع : -33
لااى ساافر الساايد ا.د.محمااد نااادر أحمااد النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام جراحااة المسااالك البوليااة ع 

لحضااور  25/4/2015ايااام اعتباااراً ماان  6محمااد سااالمه االسااتاذ بالقساام فااى أجااازة خاصااة بمرتااب لماادة 

 مؤتمر

International federation of fertility societies 
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ة وذلااك مااع تطبيااق اللااوائح الماليااة للجامعاا 29/4/2015-26الااذى ساايعقد فااى اليابااان فااى الفتاارة ماان 

 حيث أن لسيادته بحث مقبول 

Light-emitting diode exposure enhances sperm enhances sperm motility in 

men with and without asthenospermia – preliminary results “Poster 

Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس. 

 

 

 

 

 

 

 

 -الموضوع : -34
راض المااخ واالعصاااب والطااب النفسااى علااى ساافر الساايد ا.د. النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام أماا 

ايااام اعتباااراً ماان  10أشاارف مصااطفى عبااد العلاايم عبااده االسااتاذ بالقساام فااى أجااازة خاصااة بمرتااب لماادة 

 لحضور المؤتمر السنوى لالكاديمية االمريكية لالمراض العصبية 17/4/2015

Americal Academy of Neurology “ AAN 2015 “ 

وذلاك ماع تطبياق اللاوائح المالياة  4/2015/ 25-18قد فى واشانطن بأمريكاا فاى الفتارة مان الذى سيع

 للجامعة حيث أن لسيادته بحث مقبول 

Effect of Ramadan Fasting on Seizure control in Epileptic Patients              

       “ Poster Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس. 

 -ضوع :المو -35
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام االمااراض الباطنااة علااى ساافر الساايد ا.د. أحمااد جااابر أدم االسااتاذ  

لحضاااور الماااؤتمر العاااالمى  11/3/2015اياااام اعتبااااراً مااان  9بالقسااام فاااى أجاااازة خاصاااة بمرتاااب لمااادة 

 المراض الكلى

لااوائح الماليااة وذلااك مااع تطبيااق ال 3/2015/ 19-11الااذى ساايعقد فااى جنااوب أفريقيااا فااى الفتاارة ماان 

 للجامعة حيث أن لسيادته بحث مقبول 

" Forgot increase potassium in kidney patients leads to serious risks. 

Poster Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس. 

 -الموضوع : -36
ماااد النظااار فاااى موافقاااة مجلاااس قسااام االناااف واالذن والحنجااارة علاااى سااافر السااايد ا.د. أساااامه أح 

اياام اعتبااراً مان  10محمود صبحى االستاذ بالقسم  " وحادة السامعيات " فاى أجاازة خاصاة بمرتاب لمادة 

لحضااور المااؤتمر الساانوى لالكاديميااة االمريكيااة الااذى ساايعقد فااى سااان أنطونيااو بتكساااس  23/3/2015

لسايادته بحاث  وذلك ماع تطبياق اللاوائح المالياة للجامعاة حياث أن 28/3/2015-25بأمريكا فى الفترة من 

  مقبول
Study of Auditory Steady-state Responses in Audtory Neuropathy Patients 

“Research Podium “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.
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 -الموضوع : -37
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام جراحااة المسااالك البوليااة علااى ساافر الساايد ا.د. علااى محمااد عبااد  

لحضاور الماؤتمر  14/5/2015اياام اعتبااراً مان  7أجاازة خاصاة بمرتاب لمادة  الكريم االستاذ بالقسم فاى

 العلمى السنوى للجمعية االمريكية للمسالك

2015 Annual Meeting of the American Urological Association Education 

and Research Inc 

وذلاك ماع تطبياق  19/5/2015-15الذى سيعقد فى نياو اورلياانز بلاوس انجلاوس بأمريكاا فاى الفتارة مان 

 اللوائح المالية للجامعة حيث أن لسيادته بحث مقبول 

Laparaoendoscopic single-site surgery ( LESS ) nephrectomy: Step bystep 

technique “presentation in a Video Session “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 -الموضوع : -38
لطفيليااات الطبيااة علااى ساافر الساايدة ا.د. ايمااان فتحااى ابااو النجااا النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام ا 

 لحضور مؤتمر 13/8/2015يوم اعتباراً من 15االستاذ بالقسم فى أجازة خاصة بمرتب لمدة 

International conference on parasitology 

يااق وذلااك مااع تطب 26/8/2015-24الااذى ساايعقد فااى بنساالفانيافيالدلفيا بأمريكااا فااى الفتاارة ماان 

  اللوائح المالية للجامعة حيث أن لسيادتها بحث مقبول

Impact of biomphalaria alexandria snails’ age on transmission of 

Schistosoma mansoni: modulation of the genetic outcome and the interal 

defense system of the snail “Poster Presentation “. 

 -القرار :
 المجلس. وافق
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 -الموضوع : -39
النظااااار فاااااى موافقاااااة مجلاااااس قسااااام التخااااادير والعناياااااة المركااااازة الجراحياااااة علاااااى سااااافر  

ايااام  4الساايدةالدكتورة/عال محااى الاادين زناااتى االسااتاذ المساااعد بالقساام فااى أجااازة خاصااة بمرتااب لماادة 

 لحضور مؤتمر 7/8/2015اعتباراً من 

PCS Global Pain Conference 

وذلاك ماع تطبياق اللاوائح المالياة للجامعاة  10/8/2015-8ى الصين فى الفتارة مان الذى سيعقد ف

 حيث أن لسيادتها بحث مقبول 

Bilateral Intraoral Infraorbital Nerve Block for Perioperative Analgesia in 

Cleft Lip Repair: Bupivacain versus Bupivacain plus Dexmedetimodine. 

 “Oral Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 

 -الموضوع : -40
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام جراحااة العظااام علااى ساافر الساايد الاادكتور/ أمااين عبااد الاارازق  

لحضااور  12/4/2015ايااام اعتباااراً ماان  9يوسااف االسااتاذ المساااعد بالقساام فااى أجااازة خاصااة بمرتااب لماادة 

 ال مؤتمر الجمعية االوروبية لجراحى عظام االطف

34
th

 EPOS Annual Meeting 

وذلااك مااع تطبيااق اللااوائح الماليااة  18/4/2015-15الااذى ساايعقد فااى مارساايليا بفرنسااا فااى الفتاارة ماان 

 للجامعة حيث أن لسيادته بحثين مقبولين

1. Evaluation of the results ulnar lengthening for correction of forearm 

deformity in multiple hereditary exostosis, preliminary results 

 “ has been accepted for Oral Presentation “. 

2. Staged soft tissue, bony and Ilizarov procedures for correction of leg 

and foot deformities in tibial hemimelia 

“E-Poster Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 

 

 

 

 -وع :الموض -41
                    النظااااااار فاااااااى موافقاااااااة مجلاااااااس قسااااااام الطفيلياااااااات الطبياااااااة علاااااااى سااااااافر السااااااايدة  

                      المااااادرس بالقسااااام فاااااى أجاااااازة خاصاااااة بمرتاااااب الااااادكتورة/ رشاااااا فاضااااالى محماااااد ماضاااااى

 لحضور مؤتمر التقنية الحيوية العالمى 22/7/2015ايام اعتباراً من  4لمدة 

Global Biotechnology Congress 2015 

وذلك مع تطبيق اللوائح المالية  25/7/2015-22الذى سيعقد فى أمريكا فى الفترة من 

 للجامعة حيث أن لسيادتها بحث مقبول 
Microsporidia and Zingiber officinale (Ginger); an emerging parasite and 

an old medicinal plant: In vivo trial. 
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 “Oral Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 -الموضوع : -42
                  النظر فى موافقة مجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية على سفر السيدة 

ايام اعتباراً من  9الدكتورة/ دعاء على عبد المنصف المدرس بالقسم فى أجازة خاصة بمرتب لمدة 

 عالمىلحضور مؤتمر التقنية الحيوية ال 4/4/2015

The 6th International Congress Bionanomed2015 – nanotechnology 

enables personalized medicine 

المالية وذلك مع تطبيق اللوائح  12/4/2015-4الذى سيعقد فى جريز بالنمسا فى الفترة من 

 للجامعة حيث أن لسيادتها بحث مقبول 

Brain-targeted piperine-loaded chistosan nanoparticles: a novel era in 

alzheimer’s therapy 

 “Poster Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 

 

 

 

 

 

 -الموضوع : -43
النظر فى موافقة مجلس قسم جراحاة المساالك البولياة علاى سافر السايد الطبياب/ مصاطفى ساعيد  

لحضااور  18/3/2015م اعتباااراً ماان ايااا 7طااه الماادرس المساااعد بالقساام فااى أجااازة خاصااة بمرتااب لماادة 

 مؤتمر الجمعية االوروبية لجراحى المسالك البولية

European Association of Urology 

وذلاك ماع تطبياق اللاوائح المالياة  24/3/2015-20شارق أسابانيا فاى الفتارة مان  –الذى سيعقد فى مدرياد 

 للجامعة حيث أن لسيادته بحث مقبول 

Is there still a need to puncture the kidney for treating large stones in 

pediatric kidney? 

 “Poster Presentation “. 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 -الموضوع : -44
النظاار فااى موافقااة مجلااس قساام االمااراض الباطنااة علااى ساافر الساايد الطبيااب/ أحمااد كمااال علااى  

اياااام اعتبااااراً مااان  6ة خاصاااة بمرتاااب لمااادة المعياااد بالقسااام " وحااادة الكباااد " فاااى أجااااز محماااد حساااين

 مؤتمر الكبد العالمى التابع للرابطة االوربية لدراسة الكبدلحضور  21/4/2015

The International Liver Congress TM 2015, 50TH annual meeting of the 

european association for the study of the liver 

وذلاك ماع تطبياق اللاوائح المالياة  26/4/2015-22ى الفتارة مان الذى سايعقد فاى فييناا بالنمساا فا

 للجامعة حيث أن لسيادته بحث مقبول 
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ENDOSCOPIC VARICEAL LIGATION FOLLOWED BY ARGON 

PLASMA COAGULATION VERSUS ENDOSCOPIC VARICEAL 

LIGATION ALONE: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL “Poster 

Presentation “. 

 -ار :القر
 وافق المجلس.

 

 

 

 

 

 

 -الموضوع : -45
النظر فى موافقة مجلس قسم أمراض المخ واالعصاب والطب النفساى علاى تغييار غارض ايفااد  

الطبيبااة/ فرياادة أحمااد عبااد الحااق عبااد هللا الماادرس المساااعد بالقساام وعضااو االجااازة الدراسااية بمرتااب 

ناااامج المصااارى االلماااانى طويااال االجااال ) يصااارف بالاااداخل دون أن تتحمااال الجامعاااة أياااة نفقاااات والبر

GERLS  من جمع المادة العلمية الالزماة لرساالة الادكتوراة الاى الحصاول علاى درجاة الادكتوراة مان )

Universital Regensburg  15/2/2015بالمانيااا مااع ايقاااف الماانح المااادى الشااهرى اعتباااراً ماان 

شاااهرياً وكاااذلك ماااد االجاااازة الدراساااية وساااوف يقاااوم السااايد ا.د. المشااارف بتمويلهاااا  14/2/2016حتاااى 

 .25/3/2015الممنوحة لسيادتها لمدة عام اعتباراً من 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 -الموضوع : -46
النظر فاى موافقاة مجلاس قسام الجراحاة علاى مانح السايد الطبياب/ مايكال سامير شاوقى المادرس  

حماال الجامعااة أيااة نفقااات لماادة عااام المساااعد بالقساام أجااازة دراسااية بمرتااب يصاارف بالااداخل دون أن تت

اعتباااراً ماان تاااريخ الساافر للتاادريب علااى جراحااات الغاادد الصااماء والساامنة بقساام جراحااة الغاادد الصااماء 

 على نفقته الخاصة. د بمدينة هيلتون بدولة نيوزيالندوالسمنة بمستشفى وايكاتو التابعة لجامعة أوكالن
 -القرار :

 وافق المجلس.

 -الموضوع : -47
ظاار فااى موافقااة مجلااس قساام الباثولوجيااا االكلينيكيااة علااى مااد االجااازة الدراسااية الممنوحااة الن 

للطبيبااة/ ناارمين أحمااد محمااد الاادباح الماادرس المساااعد بالقساام بمرتااب يصاارف بالااداخل دون أن تتحماال 

عقااب االنتهاااء ماانم  30/6/2015حتااى  1/4/2015الجامعااة أيااة نفقااات لماادة ثالثااة أشااهر اعتباااراً ماان 

( طبقااً لنظاام االشاراف  GERLSطويال االجال )  DAADة المقدمة لسيادتها للتباادل العلماى الـاـ المنح

 Universital zuالمشاااترك وذلاااك لجماااع الماااادة العلمياااة الالزماااة لرساااالة الااادكتوراة مااان جامعاااة 

koln.بألمانيا على نفقتها الخاصة 

 -القرار :
 وافق المجلس.

 

 

 

 -:شئون الطالب: ثامنا

 -ع :الموضو -48
النظاار فااى اعتماااد نتيجااة التراكمااى لطااالب الفرقااة السادسااة الشااعبة الفرنسااية للعااام الجااامعى  

 .2014دور أكتوبر  2013/2014
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 -القرار :
 اعتمدت النتيجة. 

 -الموضوع : -49
النظاار فااى اعتماااد نتيجااة التراكمااى لطااالب الفرقااة السادسااة البرنااامج التعليمااى الاادولى للعااام  

 .2015دور يناير  –) الدور الثانى (  2013/2014الجامعى 
 -القرار :

 اعتمدت النتيجة. 

 

 تاسعا  : الدراسات العليا:-

 -الموضوع : -50
النظار فاى اعتمااد نتيجاة دبلاوم الدراساات العليااا نظاام السااعات المعتمادة للحصاول علاى الاادبلوم  

:- 
 دبلوم طب االطفال  حسن القصبى ط/ مروة مهدى -1

 دبلوم طب االطفال  نصرط/ اسالم كمال حسن  -2

 

 -القرار :
 اعتمدت النتيجة. 

 -الموضوع : -51
النظار فاى اعتمااد نتيجاة دبلاوم الدراساات العليااا نظاام السااعات المعتمادة للحصاول علاى الاادبلوم 

  ط/أحمد سعد رمضان يونس                           دبلوم االمراض الباطنة

 -القرار :
 اعتمدت النتيجة. 

 

 

 

 -: لموضوعا -52
النظر فى اعتماد نتيجاة االطبااء االتاى اسامائهم بادرجات الماجساتير المختلفاة موضاح قارين كال 

 منهم تخصصه :

 التخصص األســـــــــــــم م

 ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية  ط/ هدي طه عبد العزيز خليل عيسي   1

 ي التخدير والعناية المركزة الجراحية ماجستير ف ط/ نيرة نور الدين أبراهيم فرج   2

 ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية  ط/ محمد كمال محمد أحمد   3

 ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية  ط/ أحمد رجب عبد الحميد  4

 ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية  ط/ أحمد محمد أحمد المراسي   5

 ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية  ط/ أسماء محمد عبد الوهاب محمد خضر  6

 ماجستير في التخدير والعناية المركزة الجراحية  ط/ صبري عاطف محمود مرسي الدسوقي   7

 ماجستير في أمراض القلب واالوعية الدموية  ط/ رحاب فتحي البدري بدر   8

 ماجستير في الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية   ط/ أحمد مصطفي عبده السيد  9

 ماجستير في الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية ط/ منار محمود سند عبد هللا   10

 ماجستير في االمراض الصدرية  ط/ أيمن السيد عبد العزيز السعدني   11

 ماجستير في االمراض الصدرية ط/ ماجد حسن محمود فايد   12

 ماجستير في االمراض الصدرية  لوم فهيم عبد الحميد ط/ وجيه لم  13

 ماجستير في طب االسرة  ط/ مي محمد السعيد أحمد المتولي   14
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 ماجستير في طب االسرة  ط/ دنيا محمد بديع السيد أبراهيم   15

 ماجستير في الطب الحرج  ط/ مصطفي السيد أحمد مرسي   16

 تير في الطب الحرج ماجس ط/ عبد المنعم أحمد عبد المطلب منصور   17

 ماجستير في الطب الحرج  ط/ محمد قدري بلتاجي موسي   18

 ماجستير في طب الطؤاري  ط/ علي رزق علي صالح   19

 ماجستير في طب الطؤاري  ط/ هيام عبد المتعال أحمد عبد العال    20

 ماجستير في طب الطؤاري  ط/ رغده محمد عالء الدين حسن علي   21

 ماجستير في االمراض الباطنة  عيطه ط/ أحمد محمد أحمد   22

 ماجستير في االمراض الباطنة  ط/ أحمد كمال علي محمد حسين   23

 ماجستير في االمراض الباطنة  ط/ أحمد عبد الجابر كامل ابو الفضل   24

 ماجستير في االمراض الباطنة  ط/ شيماء محمد محمد توفيق مرعي  25

 ي أمراض المخ واالعصاب والطب النفسي ماجستير ف ط/ شيماء عادل أبراهيم خليل   26

 ماجستير في التوليد وامراض النساء  ط/ مروي مختار محمد الجمال   27

 ماجستير في التوليد وامراض النساء  ط/ هند عبد هللا علي   28

 ماجستير في التوليد وامراض النساء  ط/ مروى أنور عبد المجيد رمضان   29

 ستير في التوليد وامراض النساء ماج ط/ خالد عطا علي محمد مصطفي   30

 ماجستير في التوليد وامراض النساء  ط/ نهي صبحي محمود عابدين   31

 ماجستير في طب وجراحة العين  ط / سعد أبراهيم سعد أبو أسماعيل   32

 ماجستير في طب وجراحة العين  ط/محمد أشرف أحمد عبدالرحمن المصري   33

 جراحة العظام والكسور واالصابات  ماجستير في ط/ محمد سمير حسن بديوي  34

 ماجستير في جراحة العظام والكسور واالصابات  ط/ هيثم محمود الطيب عامر محمود   35

 ماجستير في االذن واالنف والحنجرة  ط/ محمد سعيد محمد عبد العزيز   36

 ماجستير في طب االطفال  ط/ رشا حسن متولي محمد محروس   37

 ماجستير في طب االطفال  يل حلمي ط/ إيمان أحمد فؤاد أسماع  38

 ماجستير في طب االطفال  ط/ هبه جابر عبدالسالم عبدالسالم محمد   39

 ماجستير في طب االطفال  ط/ هيثم محمد حنفي عيد   40

 ماجستير في طب االطفال  ط/ بسنت محمد عبد الحليم عشوش   41

 ماجستير في طب االطفال  ط/ إيمان فوزي عوض عبد هللا   42

 ماجستير في طب االطفال  الشيماء حسن محمد حسن ط/   43

 ماجستير في طب االطفال  ط/ احمد وهبه أحمد عبد البوهي   44

 ماجستير في طب االطفال  ط/ مارسيل جاب هللا فخري شنوده   45

 ماجستير في طب االطفال  ط/ حازم رأفت محي الدين ابراهيم حمد   46

 االطفال  ماجستير في طب ط/أحمد سعيد السيد خطابي  47

 ماجستير في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  ط/ أسالم عمر خليل السيد   48

 ماجستير في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  ط/ مروة مختار عبد الحميد محارب   49

 ماجستير في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  ط/ أشرف عبد الغني محمد المهيلمي  50

 ماجستير في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  مد السيد محمد ابو العدل ط/ نسرين أح  51
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 -القرار : 
 اعتمدت النتيجة.  

 

 
 

 رئيــــــس اجملـلــــــــس     أ مـيــــــن الـمـجـــلـــــس                                     

براا.د/ محمود خليل الشــــاذلــى                             ا.د/      همي عبد السالم خملصا 

 

 

 ماجستير في العلوم الطبية االساسية في الفارماكولوجيا االكلينيكية  ط/ سها فاروق فهيم أسماعيل االتربي   52

 ولوجيا  االكلينيكيةماجستير في العلوم الطبية االساسية في الفارماك ط/ شهرزاد عبدالمجيد يوسف القريطي   53

 ط/ ياسمين حسن فهمي حسن نونو  54
ماجستير في العلوم الطبية االساسية في الميكرو بيولوجيا الطبية 

 والمناعة االكلينيكية

 ماجستير في االشعة التشخيصية والتدخلية  ط/ أحمد محمود عبده شمسيه   55

 ماجستير في الجراحة  ط/ محمد سعيد أحمد محمد فولة   56

 ماجستير في الجراحة  اريان روماني عبد المسيح عبد المالك ط/ م  57


