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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العلٌا والبحوث

  3122/3123للعام الجامعً الثالث( االجتماع )

 31/22/3122ٌوم األحد الموافق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فس   2100/2102=  عقد مجلسس لددرلاس ت لديل س  بلدث سبث لجهم عسو لدل دسث دليس م لدجس مي  
د/ عثد لدر  م اسيد شسبد  1لدا د أ ةثرئ ا 21/00/2100هم م لدا عة لد  د ة عشرة لأل د 

 س لدق ئم ثيمل ن ئب رئ س لدج مية دشئبن لددرلا ت لديل   بلدث بث ب ضر لالجهم ع 
 

 الوظيفة االسم م

 عميد كلية الحاسبات والمعلــــومات  د/ محمد صـالح الدين السيد0أ 1

 ل كلية التجارة للدراســـات العلياوكي د/ فاروق جمعة عبــد لعال0أ 2

 وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا د/ محمد عطية محمـد متولي0أ 3

 وكيل كلية اآلداب للدراســــات العليا د/ عــــــزة أحمد صيام0ا 4

 وكيل كلية الزراعة للدراســـات العليا  ي خليلد/ ماهــر حسب النب0أ 5

 وكيل كلية التربية للدراســــات العليا د/ أشــرؾ أحمد عبد القادر0أ 6

 وكيل كلية الحقوق للدراســـات العليا د/ السيد عبد الحميد فــودة0أ 7

 وكيل التربية الرياضية للدراسـات العليا د/ حسين دري أباظـــــة0أ 8

 وكيل كلية العلــــوم للدراسات العليا محمد عبـد هللا الفخراني  د/ 0أ 9

 وكيل كلية التمريض للدراســات العليا د/ محمود عبد الصبور محمود0أ 10

 وكيل كلية الطب البشري للدراسات العليا د/ أسامة سند عرفـــــة0أ 11

 مدير عام الدراسات العليا والبحـــوث  السيدة/ سناء متولي شـــريؾ 12

 ة والثقافيــةمدير عام العالقات العلمي عبد الرحمن أبو الخير السيدة/ سامية 13

 السكرتارية الفنية للمجلــــــــس السيد/ سليمان عبد العليم شاهين 14

 

 **  دعً لحضور الجلسة كل من : 
 

 الوظٌفة االسم م

 مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات د/ محمد ؼازي راب عصاصة0أ 1

 مشروعات التطويروحدة إدارة لالمدير التنفيذي  د/ عالء السيد عبد الؽفار0أ 2

 MISمدير مشـــروع  د/ محمد شــــــعراوي 3

 MISنائب مدير مشروع  مهندس/ جمـــال سعد قاسم 4

 منسق بوحدة نظم المعلومات اإلداريــــة أحمد صيام الدين محمد علي 5
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شسبد  س لدقس ئم ثيمسل ن ئسب رئس س لدج ميسة دشسئبن  د/ عثد لدسر  م اسيد1**  لفهه  لالجهم ع أ
لددرلا ت لديل   بلدث سبث برئس س لدمجلسس ث اسم لح مر ثس س ث داس دة لد  ضسر ن مهمن س س دلجم س  

 1دبلم لدهبف ق ف  إنج ح لديمل ة لدهيل م ة
**  شرف لد ضبر لدا د لألاه ذ لددكهبر/ عل  شمس لدسد ن رئس س لدج ميسة بر سب اس  دهو 

دمجلسس بلددلر س ن بشسكر لدجم س  علس  لدجيسد لدمثسذبل بأكسد اس  دهو ثسأن  اسي  كسل ثأعض ء ل
شخص د يرف م  مكن عملو بك ل لدكل ة الثد أن  يرف دبره م  عم د لدكل ة ، الثد من  دبث 
هغ  سسر فسس  لدج ميسسة درجثسسة لدجم سس  فسس  لدهغ  سسر ، الثسسد أن  قسسبم كسسل ثسسدبره ، بأن  كسسبن ىنسس ك 

 1ص  ب لالخهص ص هفب ض ف    دة عدم بجبد
مه ثيسسة مشسسربع ت لدهطسسب ر دلخسسل لدكل سسة مسسن خسسعل لالجهم عسس ت مسس  ر اسس ء لأل اسس م دهطسسب ر 
لدث ث لديلم  ه ت إشرلف لديم د بدجنة لددرلا ت بمج دس لدكل  ت ثيد لاهطعع رأي مجس دس 

ة ، لأل اسس م ، بضسس  خطسسة دلمسس همرلت ث دكل سسة ، بالثسسد مسسن مرلعسس ة لدم ااسس ة بمرلعسس ة لدعمركز سس
عدلد لدصف لدل ن  لدذي ا  ل م ل لألا هذة لدمبجبدة ، لدهرك ز ف  لدفهرة  بدبر لدمي د ن ، بل 
لدق دمة ا فه  لدث ب دألفك ر بلآلرلء بهاج ل كل ث ث بفكر علم  ، دب هم لدث ث فس  لدراس ئل 

 1لديلم ة دلكل  ت دبجد لدكل ر مم   مكن هطب ره بلالاهف دة
ع بنن  هنظر ف  لدم ض  دلث ث عن لدمش كل ، دك  نهقسدم  جسب أن  كم  أكد ا  دهو ثأال هكبن

هكبن أع بنن  هنظسر إدس  لألمس م بنضس  أع بننس  علس  لألفكس ر لدجد سدة ،بكسل فكسرة الثسد أن هأخسذ 
فرصهي  ب جب فه  لدنبلفذ دألفك ر لدغر ثة س الثد من لد ر سة فس  لدهيث سر دهبلدسد لألفكس ر لدجد سدة 

 ر ة بلألك د م ة بلدهنف ذ عل  ذدكبمرلع ة لدم اا ة بلد 
 1=  بخهم ا  دهو كلمهو مهمن  س دلمجلس بلد ضبر لدهبف ق

 

 ثم بدأ المجلس النظر فً جدول األعمال علً النحو التالـــــــــــــــــً :ــ     **
 

 أوالً  :
 المصادقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

علــم محضــر اجتمــاع مجلــس الدراســات العليــا والبحــوث فــي اجتماعــ  الثــاني  (  المصادقـــة1)
ماعــدا الموضــوع رقــم  18/10/2011يــوم الثالثــاء الموافــق  2011/2012 للعــام الجــامعي

( الخاص بالطالب/ حمادة عبد القادر أبـو بكـر المسـجل لدرجـة الماجسـتير 31( صفحة )148)
فيتعـين علـي الكليـة تشـكيل لجنـة ثالثيـة محايـدة  2007بقسم أمراض النساء والتوليد أكتـوبر 

لمراجعة الرسالة علي ضوء التعديالت التي قام بها الطالب في موعد ؼايت  أسبوعين وإفادتنـا 
 0بما تم في هذا الشؤن

 

)ب(  المصادقـة على الموضوعات التً تمت الموافقة علٌها بالتفوٌض وهً 
 كالتالً 
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 (مد فترة تسجيل) 

 (طب البشريكلٌة ال) 
الموافقـة علـي مـد فتــرة تسـجيل الطالـب/ أحمـد عبــد الملـ  الـدمردال  ج المسـجل لدرجــة   - 1

بنـاء  علـي  2011لمـدة عـــام اعتبـارا مـن أكتـوبر 2007الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 
 0% من الرسالة90تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الموافقــة علــي مــد فتــرة تســجيل الطالبــة/ نجــالء محمــد عبــد الفتــاح  ج المســجلة لدرجــة   - 2
بنـاء  علـي  2011لمـدة عـــام اعتبـارا مـن أكتـوبر 2007الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 

 0% من الرسالة85تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الموافقــة علــي مــد فتــرة تســجيل الطالبــة/ فاطمــة معــوض ســيد أحمــد  ج المســجلة لدرجــة   - 3
بنـاء  علـي  2011لمـدة عـــام اعتبـارا مـن أكتـوبر 2007الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 

 0% من الرسالة100 تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــد  ج المســجلة لدرجــة   - 4 ــو اليزي ــيس أب ــوار أن ــة/ أن ــرة تســجيل الطالب ــد فت ــي م ــة عل الموافق
بنـاء   2011لمدة ستة شهور اعتبـارا مـن أكتـوبر 2006الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 

 0% من الرسالة100تضمن أن ماتم إنجازه يمثل علي تقرير لجنة اإلشراؾ الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الموافقــة علــي مــد فتــرة تســجيل الطالــب/ محمــد إبــراهيم عطيــة خالــد  ج المســجل لدرجــة   - 5
بنـاء  علـي  2011لمـدة عـــام اعتبـارا مـن أكتـوبر 2006الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 

 0% من الرسالة90رير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل تق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الموافقة علي مد فترة تسجيل الطالبة/ منـم محمـد عبـد هللا الركـايبي  ج المسـجلة لدرجـة   - 6
بنـاء  علـي  2011ن أكتـوبرلمـدة عـــام اعتبـارا مـ 2006الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 

 0% من الرسالة95تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (إلغاء تسجيل)
 (كلٌة الطب البشري)
ــزب ســليمان  ج المســجل لدرجــة   - 7 ــاد الع ــد حم ــب/ محم ــاء تســجيل الطال ــي إلؽ ــة عل الموافق

 وذلـــ  بناء  علي طلب  لظروؾ خاصة 2010بقسم النفسية والعصبية أكتوبر  الدكتوراة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (إيقاف تسجيل)
 (كلٌة الهندسة بشبرا)
الموافقة علي إيقاؾ تسـجيل الطالـب/ سـعيد عبـد المـنعم عبـد الوهـاب  ج المسـجل لدرجـة   - 8

وذلــــ  لمـدة  18/5/2009دسة الكهربية )االتصاالت الكهربائية( بتـاري  الدكتوراة بقسم الهن
لالستفادة من المنحة المقدمة من الحكومة التركية للحصول  1/11/2011عامين اعتبارا  من 

 0علي درجة الدكتوراة

المصادقة علً مااتخذ فً هذه الموضوعات   القرار  :
 من قرارات

 
 

 

 

 ثانياً  :
 الموضوعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (مد فترة التسجيل)

 (كلٌة الزراعة)

علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/   25/9/2011ـ  النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   1
 2000محمد عفيفي دسوقي إمام ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم النبـات الزراعـي أكتـوبر 

بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011بــارا  مــن أكتــوبر لمــدة عـــــام اعت
 % من الرسالة100إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   2

لمـدة عــــام  2005بر ثناء محمد سليم ج المسجلة لدرجـة الـدكتوراة بقسـم وقايـة النبـات سـبتم
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  مـن سـبتمبر 

 % من الرسالة95

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   3

تير بقسـم الكيميـاء الحيويـة الزراعيـة سـبتمبر حاتم عبد المنعم محمد ج المسجل لدرجة الماجس
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من سبتمبر  2006

 0% من الرسالة50ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   4
د الوهاب حسن عبـد الوهـاب ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم اإلنتـاا الحيـواني سـبتمبر عب

بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من سبتمبر  2004
 0% من الرسالة75ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   5

شــريؾ عبــد المــنعم مصــطفي ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم الكيميــاء الحيويــة الزراعيــة 
ــارا  مــن ســبتمبر  2004ســبتمبر  ـــام اعتب ــدة عــ ــة اإلشــراؾ  2011لم ــر لجن ــي تقري ــاء  عل بن

 0% من الرسالة65المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري    ـ 6

ســـامب عبـــد الوهـــاب عبـــد الباســـط ج المســـجل لدرجـــة الماجســـتير بقســـم النبـــات الزراعـــي 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن ســبتمبر  2006ســبتمبر

 ن الرسالة% م50المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :

 
 
علي مد فترة تسجيل الطالبة/ منم جميل   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   7

لمدة عـــام اعتبارا  مـن  2006محمد احمد ج المسجلة لدرجة الدكتوراة بقسم اإلنتاا الحيواني سبتمبر 
 % من الرسالة55لمتضمن أن ماتم إنجازه يمثل بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ ا 2011سبتمبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   8

 2000صـفاء الســيد عبــد الحميـد ج المســجلة لدرجــة الــدكتوراة بقسـم النبــات الزراعــي أكتــوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 % من الرسالة95إنجازه يمثل 
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 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ محمـد   26/10/2011ـ  النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   9

لمـدة  2005سامي جمال الدين ج المسجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم الكيميـاء الحيويـة الزراعيـة سـبتمبر
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011عـــــام اعتبــارا  مــن ســبتمبر 

 % من الرسالة70

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   10

 2006بقسـم اإلنتـاا الحيـواني سـبتمبر محمد عبد المحسن محمد ج المسجل لدرجة الدكتوراة 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن ســبتمبر 

 % من الرسالة55إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/ رشـا   26/10/2011ـ  النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   11

لمــدة عـــــام  2006محمــد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم اإلنتــاا الحيــواني ســبتمبر نــادي أحمــد 
% مـن 50بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  من سبتمبر 

 الرسالة

 الموافقة  القرار  :
ة تسـجيل الطالـب/ علي مد فتـر  26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   12

 2006أسامة محروس عواد عبد الباقي ج المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم المحاصـيل سـبتمبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن ســبتمبر 

 % من الرسالة60إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/ محمـود   26/10/2011بتاري   ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية 13

لمدة عـــام اعتبـارا  مـن  2006عواد عبد الباقي ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم المحاصيل سبتمبر 
 % من الرسالة95بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل  2011سبتمبر 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ظر في موافقة مجلس الكلية بتاري  ـ  الن 14

لمـدة  2000إيمان خضر عبد اللطيـؾ ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم المحاصـيل أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 % من الرسالة93يمثل 

 الموافقة  ار  :القر
 
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   15

ــواني ســبتمبر  ــاا الحي ــي ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم اإلنت ــي الحنف ــراهيم عل أنهــار إب
ن بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أ 2011لمدة عـــام اعتبارا  من سبتمبر  2005

 % من الرسالة75ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   16

 2002جيهان جمال عبد الؽني ج المسجلة لدرجـة الـدكتوراة بقسـم الهندسـة الزراعيـة أكتـوبر 
علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  بنــاء   2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 % من الرسالة70إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   17

 2006هبة رجب سـيد أحمـد ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الهندسـة الزراعيـة سـبتمبر 
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بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011اعتبــارا  مــن ســبتمبر لمــدة عـــــام 
 % من الرسالة50إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   18

لمـدة عــــام  2004تمبر إبراهيم الدسوقي أحمد ج المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم األراضي سب
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  مـن سـبتمبر 

 % من الرسالة90

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   19

لمدة عـــام  2003اة بقسم علوم األؼذية سبتمبر سماح محمد سعيد ج المسجلة لدرجة الدكتور
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  مـن سـبتمبر 

 % من الرسالة75

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   20

لمـدة عــــام  2005ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم األراضـي سـبتمبر محمد فاروق نبوي 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  مـن سـبتمبر 

 % من الرسالة90

 الموافقة  القرار  :
 علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   21

لمـدة عــــام  2005إبراهيم محمد عبده ج المسجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم األراضـي سـبتمبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  مـن سـبتمبر 

 % من الرسالة55

 الموافقة  القرار  :
فتـرة تسـجيل الطالبـة/ سـامية  علـي مـد  26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   22

لمـدة عـام اعتبـارا  مـن سـبتمبر  2004محمد سعد ج المسجلة لدرجة الدكتوراة بقسم األراضي سبتمبر 
 % من الرسالة93بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل  2011

 الموافقة  القرار  :
 
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   23

لمدة  2006جيهان عبد الحميد عبد الفتاح ج المسجلة لدرجة الدكتوراة بقسم البساتين سبتمبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  من سبتمبر 

 % من الرسالة75يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

 (البشري كلٌة الطب)
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   24

لمـدة  2007وائل سيد أحمد محمد ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم أمـراض الباطنـة أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة75يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   25

لمـدة  2007وائل السيد ط  فرحات ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم أمراض الباطنة أكتوبر 
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ضـمن أن مـاتم إنجـازه بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المت 2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 
 0% من الرسالة75يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   26

لمدة عـــام  2007هبة هللا جابر توفيق ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 
ي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل بنــاء  علــ 2011اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة100

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   27

لمـدة سـتة  2007أيمن السيد عبد هللا ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم طـب األطفـال أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011ا  من أكتـوبر شهور اعتبار

 0% من الرسالة100يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   28

لمـدة  2007كتـوبر أميرة عبد هللا أبـو زيـد ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم طـب األطفـال أ
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة85يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   29

لمـدة  2007اجستير بقسـم طـب األطفـال أكتـوبر هاني محمد عصام الدين ج المسجل لدرجة الم
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة80يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   30

لمدة  2007مد أبو نجم ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر سماح إمام مح
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة50يمثل 

 الموافقة  القرار  :
تسـجيل الطالبـة/  علـي مـد فتـرة 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   31

لمـدة  2007رانيا أحمد أحمــد سـعد ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم طـب األطفـال أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة70يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ري  ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـا 32

لمدة  2007أحمد عفيفي عبد الموجود ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة60يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   ـ النظر 33
لمـدة  2007عالء محمود صـقر بـده  ج المسـجل لدرجـة الـدكتوراه بقسـم طـب األطفـال مـارس 

 وذل  لالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرسالة 2011عـــام اعتبارا  من مارس 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011موافقة مجلس الكليـة بتـاري   ـ النظر في 34

لمـدة عــــام  2005مرفت السيد عبده ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طب األطفـال أكتـوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة70

 لموافقةا  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   35

لمـدة عــــام  2007إيمان محمد صابر ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتـوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0الرسالة% من 60

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   36

لمـدة عـــام  2007محمد أحمد جمع  ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم طـب األطفـال أكتـوبر 
 الةوذل  لالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرس 2011اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   37

لمــدة  2006رشــا يــس عبــد العظــيم ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم طــب األطفــال أكتــوبر 
نجـازه بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إ 2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة60يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   38

لمـدة  2007محمد سعيد محمد علي ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم طـب األطفـال أكتـوبر 
 لثاني وتحديد موضوع الرسالةوذل  لالنتهاء من الجزء ا 2011عــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   39

 2007تيسير حمودة محمد ج المسـجلة لدرجـة الـدكتوراة بقسـم طـب العـين وجراحتهـا أكتـوبر 
جنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم بنــاء  علــي تقريــر ل 2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة70إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   40

نشوى عبد الفتـاح عبـد القـوي ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم التخـدير والعنايـة المركـزة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011ـام اعتبارا  من أكتوبر لمدة عــ 2007أكتوبر 

 0% من الرسالة50أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   41

والعنايـة المركـزة أكتـوبر  أحمد حمدي عبد الرحمن ج المسجل لدرجـة الـدكتوراه بقسـم التخـدير
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة90ماتم إنجازه يمثل 
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 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   42

لمـدة  2006ج المسجل لدرجة الدكتوراه بقسـم أمـراض الباطنـة أكتـوبر  وائل أحمد عبد الحميد
بناء  علي تقرير لجنة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2010عـــامين اعتبارا  من أكتوبر 

 0% من الرسالة60يمثل 

 الموافقة  القرار  :
الطالبـة/  علـي مـد فتـرة تسـجيل 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   43

لمـدة  2006إيمان شوقي عبد العزيز ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طـب األطفـال أكتـوبر 
 وذل  لالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرسالة 2011عــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
سـجيل الطالـب/ علـي مـد فتـرة ت 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   44

منتصر أبو الفتوح عبد الرإؾ ج المسجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم األمـراض الصـدرية أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة70ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ليـة بتـاري  ـ النظر في موافقة مجلس الك 45

 2006هدير محمد يوسؾ الحديدي ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم النساء والتوليد أكتوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة90إنجازه يمثل 

 فقةالموا  القرار  :
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   46

مصــطفي عبــد المنصــؾ خفــاجي ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم النســاء والتوليــد أكتــوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة100ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   47

الشــيماء كمــال علــي أبــو العنــين ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم النســاء والتوليــد أكتــوبر 
نـة اإلشـراؾ المتضـمن أن بنـاء  علـي تقريـر لج 2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة60ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   48

 2007هالة محمد محمود خلـؾ ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011أكتــوبر لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن 

 0% من الرسالة60إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   49

 2007 سـمر محمـد الســيد أحمـد ج المســجلة لدرجـة الماجســتير بقسـم النســاء والتوليـد أكتــوبر
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة90إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   50
 2006ير بقسم األمراض الصدرية أكتوبر أحمد السيد محمود جودة ج المسجل لدرجة الماجست

بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 
 0% من الرسالة90إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   51

ــوبر كــريم محمــد إســما ــة أكت ــة الدموي ــب واألوعي عيل ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم القل
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة60ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
فتـرة تسـجيل الطالبـة/ علـي مـد  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   52

لمدة  2006مروة إبراهيم حافظ ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم األمراض الصدرية أكتوبر 
 وذل  لالنتهاء من تحديد موضوع الرسالة 2011عـــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
يل الطالبـة/ علـي مـد فتـرة تسـج 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   53

أمــل محمــد عبــد العزيــز ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم القلــب واألوعيــة الدمويــة أكتــوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة70ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011كليـة بتـاري  ـ النظر في موافقة مجلـس ال 54

محمــود عبــد الؽنــي بهلــول ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم الجلديــة والتناســلية والــذكورة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2005أكتوبر 

 0% من الرسالة90أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  :  القرار
 

علي مد فترة تسجيل الطالب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   55
لمدة  2006أحمد عطا صبيب أحمد ج المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم طب األطفــال أكتوبر 

ل بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمث 2011عــام اعتبارا  من أكتوبر 
 0% من الرسالة75

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   56

صــبري ســيد جمعــة ســيد ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم الكبــد والجهــاز الهضــمي أكتــوبر 
شـراؾ المتضـمن أن بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإل 2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة95ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   57

لمدة  2007إبراهيم أبو طالب محمد ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم الجراحة العامة أكتوبر 
  وذل  لالنتهاء من تحديد موضوع الرسالة 2011عـــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   58

لمـدة  2005ؼادة بدر عبد الؽفار ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر 
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بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 
 0% من الرسالة60يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   59

ــوبر  باســم محمــود أحمــد شــاهين ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم األمــراض الصــدرية أكت
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011ـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر لمدة ع 2005

 0% من الرسالة80ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   60

ة التشخيصــية والتداخليــة أحمــد شــفيق عبــد الحميــد ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم األشــع
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2006أكتوبر 

 0% من الرسالة85أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   61

 2006لي ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم الروماتيزم والتؤهيـل أكتـوبر مروة حسن علي ع
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة80إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :

  
تـرة تسـجيل الطالبـة/ علـي مـد ف 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   62

رانيــا أبــو الســعود مصــطفي ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم األمــراض الصــدرية أكتــوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة85ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011الكليـة بتـاري  ـ النظر في موافقة مجلـس  63

محمد إبراهيم محمد عبـد البـر ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم األمـراض الصـدرية أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة80ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   64

 2007محمـد عبـد هللا حسـين ج المســجل لدرجـة الماجسـتير بقســم األمـراض الصـدرية أكتــوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة50إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    65

 2005أماني سعد العزب إبراهيم ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر 
اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم  بنـاء  علـي تقريـر لجنـة 2010لمدة عـــامين اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة85إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   66

 2005دعاء مصباح احمـد عاشـور ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم طـب األطفـال أكتـوبر 
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بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011ر لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوب
 0% من الرسالة80إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   67

بر أحمد فوزي إبراهيم السيد ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتـو
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة50ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   68

لمدة عـــام  2007ر بقسم طب األطفال أكتوبر شيرين السيد محمد ج المسجلة لدرجة الماجستي
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة50

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   69

لمـدة  2007هللا ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر محمد عبد المولي عبد 
 0وذل  لتحديد موضوع الرسالة 2011عـــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   70

 2007الماجسـتير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر  رباب محمد محمـد شناق ج المسجلة لدرجـة
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة60إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   71

لمـدة  2007بحي إبـراهيم ج المسـجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم جراحـة العظـام أكتـوبر سامب ص
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة80يمثل 

 الموافقة  القرار  :
رة تسـجيل الطالبـة/ علـي مـد فتـ 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   72

 2007مها عبد هللا إسماعيل ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طب العين وجراحتها أكتـوبر 
 0وذل  لتحديد موضوع الرسالة 2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
لـب/ علـي مـد فتـرة تسـجيل الطا 16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   73

محمد عبد اللطيؾ عبد اللطيؾ ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم األمـراض الصـدرية أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة70ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011  ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري 74

محمــد علــي محمــد عمــر ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم األشــعة التشخيصــية والتداخليــة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2006أكتوبر 

 0% من الرسالة85أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   - 75
 2005إيهاب السيد مرزوق محمد ج المسجل لدرجة الـدكتوراه بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر 

بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 
 0ن الرسالة% م95إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   76

لمدة  2005نبيل سراا الدين حسن ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم النساء والتوليد أكتوبر 
تضـمن أن مـاتم إنجـازه بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ الم 2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة80يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   77

بســنت أحمــد محمــد عــامر ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم طــب العــين وجراحتهــا أكتــوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة100ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   78

مصــطفي عبــد المنصــؾ خفــاجي ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم النســاء والتوليــد أكتــوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة100ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   79

لمـدة عــــام  2006ب األطفال أكتوبر مجدي فوزي محمد ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم ط
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة100

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   80

لدرجـة الماجسـتير بقسـم األشــعة التشخيصـية والتداخليـة أكتــوبر هنـد أحمـد صـادق ج المســجلة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضـمن أن  2010لمدة عـــامين اعتبارا  من أكتوبر  2006

 0% من الرسالة80ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
تسـجيل الطالبـة/  علي مد فتـرة  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   81

يمنم محمد توفيق الشربيني ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة75ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011قة مجلس الكلية بتاري  ـ  النظر في مواف 82

والء ناجي محمد الدماطي ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0لة% من الرسا80ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   83
 2007يوسؾ أحمـد نبيـل ج المسـجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم األنـؾ واألذن والحنجـرة أكتـوبر 

 لةلالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرسا 2011لمدة عام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   84

نسرين طاهر محمد محمـد ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة أكتـوبر 
المتضـمن أن بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة70ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   85

أحمد محمد رضا عبد المعبود ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم طب العـين وجراحتهـا أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011وبر لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـ 2007

 0% من الرسالة93ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   86

 2007محمد حمدان أبو المعاطي ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم أمـراض الباطنـة أكتـوبر 
 لالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرسالة 2011لمدة عام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   87

كلينيكيــة سلســبيل عبــد المــنعم عبــد الفتــاح ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم الباثولوجيــا اإل
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2007أكتوبر 

 0% من الرسالة70أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   88

ل لدرجــة الماجســتير بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة أكتــوبر خالــد ســعد الســعيد عيســم ج المســج
وذلــ  لالنتهــاء مــن الجــزء الثــاني وتحديــد  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر  2007

 موضوع الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   89

بد الرحمن ط  ج المسجلة لدرجة الماجسـتير بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة أكتـوبر رشا عادل ع
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة55ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   90

ــوبر  ــة أكت ــا اإلكلينيكي ــي الســيد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم الباثولوجي ــم الســيد عل من
وذلــ  لالنتهــاء مــن الجــزء الثــاني وتحديــد  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر  2005

 0موضوع الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  16/10/2011كليـة بتـاري  ـ النظر في موافقة مجلـس ال 91

 2007أحمد جمال عباس ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم األنـؾ واألذن والحنجـرة أكتـوبر 
 لالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرسالة 2011لمدة عام اعتبارا  من أكتوبر 
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 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/   16/10/2011كلية بتاري  ـ  النظر في موافقة مجلس ال 92

دينا خالد عشماوي أحمد ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم األمراض العصبية والطب لنفسـي 
وذل  لالنتهاء من الجزء الثـاني وتحديـد  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2007أكتوبر 

 0موضوع الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    ـ 93

عبد هللا أحمد عبد هللا ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم األشعة التشخيصية والتداخلية أكتوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة80يمثل ماتم إنجازه 

 الموافقة  القرار  :
 
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/ نهـم   16/10/2011ـ  النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   94

لمـدة  2007السعيد إبراهيم ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم األشعة التشخيصية والتداخلية أكتـوبر 
ي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل بنــاء  علــ 2011عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة80

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   95

أحمد شـفيق حسـن الشـي  ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم األشـعة التشخيصـية والتداخليـة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011دة عـــام اعتبارا  من أكتوبر لم 2005أكتوبر 

 0% من الرسالة90أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ ربـاب   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   96

قسـم الطـب الشـرعي والسـموم اإلكلينيكيـة أكتـوبر شعبان الشافعي محمد ج المسجل لدرجة الماجستير ب
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر  2007

 0% من الرسالة70إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   97

ملكة عبـد المـنعم إبـراهيم ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم األشـعة التشخيصـية والتداخليـة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2007أكتوبر 

 0% من الرسالة80أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ أحمـد   16/10/2011يـة بتـاري  ـ  النظر في موافقة مجلـس الكل 98

لمـدة  2006فاروق محمود مراد ج المسجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتـوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة90

 وافقةالم  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   99

محمد سعيد محمد حسـين ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة80يمثل ماتم إنجازه 

 الموافقة  القرار  :
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علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ بـالل   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   100
 2006محمـد عبـد العزيـز محمــد ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقســم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتــوبر 

تقرير لجنة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل بناء  علي  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر 
 0% من الرسالة90

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   101

محمد مصطفي شاكر عوض ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم الكبد والجهاز الهضمي أكتوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011م اعتبارا  مـن أكتـوبر لمدة عـــا 2006

 0% من الرسالة90ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/ رشـاد   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   102
لمــدة  2007والجهــاز الهضــمي أكتــوبر  ســياد الســيد محمــد ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم الكبــد

بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 
 0% من الرسالة97

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   103

د ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتـوبر سامب حسين عبد الحميـ
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة95ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
تـرة تسـجيل الطالـب/ قنـديل علي مد ف  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   104

لمـدة عــــام  2007أحمد فإاد قنديل ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم الكبد والجهاز الهضمي أكتوبر 
% مـن 85بناء  علي تقرير لجنة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  2011اعتبارا  من أكتوبر 

 0الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011جلس الكلية بتاري  ـ  النظر في موافقة م 105

محمد عفيفي عبد الرإؾ ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتـوبر 
وذلــ  لالنتهــاء مــن الجــزء الثــاني وتحديــد  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر  2007

 0موضوع الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ رضـا   16/10/2011لنظر في موافقة مجلس الكلية بتاري  ـ  ا 106

لمـدة  2007عبد المعطي عبد هللا ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم الكبـد والجهـاز الهضـمي أكتـوبر 
 0وذل  لالنتهاء من الجزء الثاني وتحديد موضوع الرسالة 2011عــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالبة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   107

لمدة  2006إيمان محمود محمد مرشد ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة80مثل ي

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسـجيل الطالـب/ محمـد   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   108

عبـد العزيــز محمــد عيســم ج المسـجل لدرجــة الماجســتير بقســم األشـعة التشخيصــية والتداخليــة أكتــوبر 
علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  بنــاء   2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر  2007

 0% من الرسالة80إنجازه يمثل 
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 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   109

شريؾ جودة عراقي إبراهيم ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم األشعة التشخيصية والتداخلية 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2007ر أكتوب

 0% من الرسالة80أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

علي مد فترة تسجيل الطالبة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   110
سـتير بقسـم األمـراض العصـبية والطـب النفسـي جورجينا سـعد شـفيق ج المسـجلة لدرجـة الماج

وذل  لالنتهاء من الجزء الثـاني وتحديـد  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2007أكتوبر 
 0موضوع الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالبة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   111

لمـدة  2007ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر  أماني أحمـد منـدور
 0وذل  لتحديد موضوع الرسالة 2011عـــام اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   112

لمـدة  2007لماجسـتير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر أحمد شلبي كفراوي ج المسجل لدرجـة ا
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0% من الرسالة60يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالبة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   113
ســـليمان عبـــد القـــادر  ج المســـجلة لدرجـــة الماجســـتير بقســـم الطـــب الشـــرعي والســـموم نهـــم 

ــوبر  ــة أكت ــوبر  2007اإلكلينيكي ــن أكت ــارا  م ـــام اعتب ــدة عــ ــر لجنــة  2011لم ــي تقري ــاء  عل بن
 0% من الرسالة70اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ة بتاري  ـ  النظر في موافقة مجلس الكلي 114

 2007محمد عبد الهادي إبراهيم ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم أمـراض الباطنـة أكتـوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة80إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالبة/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   115

لمـدة  2007وجدان إبراهيم شفيع ج المسجلة لدرجة الماجستير بقسم النساء والتوليـد أكتـوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه  2011عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر 

 0من الرسالة% 70يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   116

هــاني محيــي محمــد مصــطفي ج المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم األمــراض الصــدرية أكتــوبر 
المتضـمن أن بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة70ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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علي مد فترة تسجيل الطالب/   16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   117
 2005محمد صالح شرؾ سنجر ج المسـجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم جراحـة المسـال  أكتـوبر 

بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضـمن أن مـاتم  2011لمدة ستة شهور اعتبارا  من أكتوبر 
 0% من الرسالة95إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

 

 (كلٌة الهندسة بشبرا) 
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   118

الكهربائيــة )هندســة روعــة محمــد ســيد محمــود ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم الهندســة 
بنـاء  علـي تقريـر  14/9/2011لمـدة عــــام اعتبـارا  مـن  14/9/2005االلكترونيات( بتاري  

 0% من الرسالة70لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   119
طفي فوزي عباس ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم الهندسة المدنية )هندسـة جيوتقنيـة( مص

بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ  28/9/2011لمدة عـــام اعتبارا  من  28/9/2006بتاري  
 0% من الرسالة65المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  18/10/2011تاري  ـ النظر في موافقة مجلس الكلية ب 120

عبد هللا حماد ذكي ج المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة الكهربيـة )هندسـة االلكترونيـات( 
بنـــاء  علـــي تقريـــر لجنـــة  22/11/2011لمـــدة عــــــام اعتبـــارا  مـــن  22/11/2006بتـــاري  

 0% من الرسالة90اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  لقرار  :ا
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   121

ــاري   ــاا( بت ــة )إنت ــدكتوراة بقســم الهندســة الميكانيكي ــاجي كامــل ج المســجلة لدرجــة ال أمــاني ن
تضمن بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ الم 12/7/2011لمدة عـــام اعتبارا  من  12/7/2005

 0% من الرسالة97أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التمرٌض)
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   122

إســراء إبــراهيم أحمــد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم إدارة الخــدمات التمريضــية أكتــوبر 
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011تبارا  مـن أكتـوبر لمدة عـــام اع 2007

 0% من الرسالة55ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   123

ــد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم إدارة الخــدمات ا ــد محم ــة أحم ــوبر كريم لتمريضــية أكت
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2007

 0% من الرسالة55ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   124

 2007درجة الماجستير بقسم إدارة الخدمات التمريضية أكتوبر مروة زكريا أمين ج المسجلة ل
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بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم  2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن أكتــوبر 
 0% من الرسالة50إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
 

الطالبـة/  علي مد فتـرة تسـجيل 18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   125
صفاء عبد المحسـن إسـماعيل ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم إدارة الخـدمات التمريضـية 

بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من أكتوبر  2006أكتوبر 
 0% من الرسالة85أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011الكلية بتاري   ـ النظر في موافقة مجلس 126

ــوبر  ــد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم إدارة الخــدمات التمريضــية أكت ــاهر أحم شــيماء م
بنـاء  علـي تقريـر لجنـة اإلشـراؾ المتضـمن أن  2011لمدة عـــام اعتبارا  مـن أكتـوبر  2006

 0% من الرسالة55ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 
 (كلٌة اآلداب)

علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   127
ــــاري   ــــة بت ــــة اإلنجليزي ــــب ج المســــجلة لدرجــــة الماجســــتير بقســــم اللؽ ــــم الؽري شــــيماء يحي

ــارا  مــن  17/10/2005 ـــام اعتب ــة اإلشــراؾ  17/10/2011لمــدة عــ ــر لجن ــي تقري ــاء  عل بن
 % من الرسالة70من أن ماتم إنجازه يمثل المتض

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   128

رينـــاد عبـــد العزيـــز عبـــد المطلـــب ج المســـجلة لدرجـــة الماجســـتير بقســـم علـــم الـــنفس بتـــاري  
ــارا  مــن  14/10/2006 ـــام اعتب ــة اإلشــراؾ  14/10/2011لمــدة عــ ــر لجن ــي تقري ــاء  عل بن

 % من الرسالة90المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   129

 عــادل إبــراهيم العــدل ج المســجل لدرجــة الــدكتوراة بقســم اللؽــة العربيــة و دابهــا )بالؼــة ونقــد(
بنـــاء  علـــي تقريـــر لجنـــة  14/10/2011لمـــدة عــــــام اعتبـــارا  مـــن  14/10/2006بتـــاري  

 % من الرسالة87اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   130

ـــد شوشـــة ج المســـجلة ل ـــد احم ـــر أحم ـــاري  عبي ـــة بت ـــة اإلنجليزي ـــدكتوراة بقســـم اللؽ ـــة ال درج
ــارا  مــن  14/10/2006 ـــام اعتب ــة اإلشــراؾ  14/10/2011لمــدة عــ ــر لجن ــي تقري ــاء  عل بن

 % من الرسالة65المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
لبـة/ علي مد فتـرة تسـجيل الطا 19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   131

ـــاري   ـــة بت ـــة اإلنجليزي ـــد ج المســـجلة لدرجـــة الماجســـتير بقســـم اللؽ ـــد الحمي ـــي عب وســـام لطف
ــارا  مــن  21/10/2002 ـــام اعتب ــة اإلشــراؾ  21/10/2011لمــدة عــ ــر لجن ــي تقري ــاء  عل بن

 % من الرسالة87المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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علي مد فتـرة تسـجيل الطالبـة/  19/10/2011بتاري  ـ النظر في موافقة مجلس الكلية  132
ســحر ســامي حامــد الحــداد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم اللؽــة العربيــة و دابهــا )بالؼــة 

بنـاء  علـي تقريـر لجنـة  21/10/2011لمدة عـــام اعتبارا  من  21/10/2002ونقد( بتاري  
 % من الرسالة70اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالبـة/ رشـا  19/10/2011ـ النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   133

لمــدة عـــــام  14/10/2006رمضــان الســيد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم علــم الــنفس بتــاري  
% مـن 60نجازه يمثل بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إ 14/10/2011اعتبارا  من 

 الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   134

 21/10/2002ياسر حسن علي ج المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم التاري  )تاري  وسيط( في 
ة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم بنــاء  علــي تقريــر لجنــ 21/10/2011لمــدة عـــــام اعتبــارا  مــن 

 0% من الرسالة65إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ محمـد  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   135

عبد الخالق محمد ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم اللؽة العربية و دابهـا )دراسـات إسـالمية( بتـاري  
بناء  علي تقرير لجنة اإلشـراؾ المتضـمن أن  14/10/2011لمدة عـــام اعتبارا  من  14/10/2006

 0% من الرسالة70ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   136

بقسـم اللؽـة العربيـة و دابهـا )دراسـات محمد عبـد الخـالق محمـد ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير 
بناء  علي تقرير لجنة  14/4/2011لمدة عـــام اعتبارا  من  14/10/2006إسالمية( بتاري  

 0% من الرسالة70اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التجارة)
علي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/ يوسـؾ  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   137

لمـدة عــــام  24/6/2006عبد العال عبد الواحد ج المسجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم االقتصـاد بتـاري  
% مـن 80بناء  علي تقرير لجنة اإلشـراؾ المتضـمن أن مـاتم إنجـازه يمثـل  24/6/2011اعتبارا  من 

 الرسالة

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الطب البٌطري)

علي مد فتـرة تسـجيل الطالـب/  29/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   138
محمــد محمــود ســامي ج المســجل لدرجــة الــدكتوراة مــادة إمــراض الطيــور واألرانــب بتــاري  

ــارا  مــن  21/11/2005 ـــام اعتب ــة اإلشــراؾ  21/11/2011لمــدة عــ ــر لجن ــي تقري ــاء  عل بن
 % من الرسالة70المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
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 (دعم بحث)

 (كلٌة الطب البٌطري)

النظر في الطلب المقدم من الطالب / رضا إبراهيم أحمد الكمار ج المعيدة بقسم األنسجة  -139
( 500لصــرؾ مبلــػ ) 14/11/2009والخاليــا بالكليــة والمســجلة لدرجــة الماجســتير بتــاري  

 جني  كدعم بحـث
ــات الخاصــة  د/0يوصــم أ  = ــ  لشــراء بعــض الكيماوي ــم الرســالة بالصــرؾ وذل المشــرؾ عل

 بالرسالة
 ج كدعم بحث011الموافقة علً صرف مبلغ   القرار  :

النظــر فــي الطلــب المقــدم مــن الطالبــة / شــيماء نبــوي إدريــس ج المعيــدة بقســم الرقابــة  -140
ب الحيوانيــة بالكليــة الصــحية علــي اللحــوم والــدواجن واألســما  ومنتجاتهــا ومخلفــات الــذبائ

 ( جني  كدعم بحـث500لصرؾ مبلػ ) 14/11/2009والمسجلة لدرجة الماجستير بتاري  
د/ المشرؾ علم الرسالة بالصرؾ وذل  لشراء بعض الكيماويـات إلكمـال الجـزء 0يوصم أ  =

 0العملي الخاص بالرسالة
 ج كدعم بحث011الموافقة علً صرف مبلغ   القرار  :

الطلب المقدم من الطالبة / فاتن إبراهيم السيد ج المعيدة بقسم الفارماكولوجي النظر في  -141
( جنيـ  كـدعم 515لصرؾ مبلػ ) 23/11/2008بالكلية والمسجلة لدرجة الماجستير بتاري  

 بحـث
د/ المشرؾ علم الرسالة بالصرؾ وذل  الحتياا الجزء العملي الخاص بالرسالة 0يوصم أ  =

ار )حــوالي نصــؾ كيلــو( لقيــاس تركيــز الــدواء فــي الــدم واألنســجة لمــادة موللرمينتــون  جــ
 البكتريولوجيا

 جنٌه  (011)**  طبقاً لقرار مجلس الجامعة الٌزٌد الصرف عن مبلغ 

 ج كدعم بحث011الموافقة علً صرف مبلغ   القرار  :
ميــاء النظــر فــي الطلــب المقــدم مــن الطالبــة / الشــيماء محمــد ســعيد ج المعيــدة بقســم الكي -142

( 506لصــرؾ مبلــػ ) 23/11/2008الحيويــة بالكليــة والمســجلة لدرجــة الماجســتير بتــاري  
 جني  كدعم بحـث

د/ المشــرؾ علــم الرســالة بالصــرؾ وذلــ  لقيامهــا بــعجراء الجــزء العملــي مــن 0يوصــم أ  =
 0الرسالة ومايلزمها من التحاليل الكيميائية والعملية المكملة لها

 جنٌه  (011)جامعة الٌزٌد الصرف عن مبلغ **  طبقاً لقرار مجلس ال

 ج كدعم بحث011الموافقة علً صرف مبلغ   القرار  :
النظر فـي الطلـب المقـدم مـن الطالـب / محمـد عبـد المـنعم علـي مـرزوق ج المعيـد بقسـم  -143

لصــرؾ مبلــػ  24/11/2009الكيميــاء الحيويــة بالكليــة والمســجل لدرجــة الماجســتير بتــاري  
 م بحـث( جني  كدع515)
ــي مــن 0يوصــم أ  = ــعجراء الجــزء العمل ــ  لقيامــ  ب ــم الرســالة بالصــرؾ وذل د/ المشــرؾ عل

 0الرسالة ومايلزم  من الكيماويات والكواشؾ المكملة لها
 جنٌه  (011)**  طبقاً لقرار مجلس الجامعة الٌزٌد الصرف عن مبلغ 

 ج كدعم بحث011الموافقة علً صرف مبلغ   القرار  :
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ر فــي الطلــب المقــدم مــن الطالبــة / هيــام ســعيد الدســوقي ج المعيــدة بقســم أمــراض النظــ -144
لصـرؾ مبلـػ  14/11/2009األسما  ورعايتها بالكلية والمسجلة لدرجـة الماجسـتير بتـاري  

 ( جني  كدعم بحـث480)
د/ المشرؾ علـم الرسـالة بالصـرؾ وذلـ  لشـراء الكيماويـات والسـتكمال الجـزء 0يوصم أ  =

 الرسالة العملي من 
 ج كدعم بحث011الموافقة علً صرف مبلغ   القرار  :

 
 (تسجٌــــــــــالت)

 (كلٌة العلوم)

علـي تسـجيل الطالـب/ أحمـد  12/10/2011ـ النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   145
 محمد محمـد هالل لدرجة الماجستير بقسم الكيمياء الالعضوية )الكيمياء الفيزيائية( 

 بموضوع :
 (ثبيط التآكل للصلب الكربوني في محاليل حمضية باستخدام مثبطات عضوية وؼير عضويةت)

 تحت إشراؾ :ـ
 رئيس معمل معالجة وحماية السطوح بمركـز             زينب عبد الحميد عبد العزيز/ د0أ

 بحوث وتطوير الفلزات          

 ة المساعد بعلوم بنهـاذ الكيمياء الفيزيائيأستا       حلمي السيد مجاهــــد/ د
 مدرس الكيمياء الفيزيائية بعلوم بنهـــــا      أماني محمد عطيــــة/ د 

 الموافقة  القرار  :
علـي تسـجيل الطالـب/ هشـام  12/10/2011ـ النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   146

 حشرات( محمد السيد عبد الحليم لدرجة الدكتوراة بقسم علم الحشرات )فسيولوجيا ال
تؤثير بعض المستخلصات النباتية كمثبطـات إلنزيمـات تحلـل الـدهنيات علـي هضـم )بموضوع : 

 تحت إشراؾ :ـ   (الشمع في فراشة الشمع الكبرى جاليريا ميلونيلال
 ذ علم الحشرات بكلية العلوم بعـين شمسأستا       عماد محمود سعيد بركات/ د0أ

 مساعد بقسم علم الحيوان بعلوم بنهــاذ أستا       محمد حســـين عواد/ د
 ذ مساعد بقسم علم الحشرات بعلوم بنهـاأستا       نهاد محمد البرقـــي/ د
 مدرس بقسم علم الحشرات بكلية العلوم ببنهـا       عايدة سعيد كامـــل /د 

 الموافقة  القرار  :
يل الطالـب/ عمـرو علـي تسـج 12/10/2011ـ النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   147

 السيد حسن حجازي لدرجة الماجستير بقسم الكيمياء )الكيمياء ؼير العضوية( 
  (تحضير وتوصيؾ بعض االكاسيد ذات األحجام النانومترية وتطبيقاتها)بموضوع :

 تحت إشراؾ :ـ
 ذ ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم ببنهاأستا       عالء السيد أحمد أمين/ د0أ

 ذ الكيمياء التحليلية المساعد بعلوم بنهـاأستا       م السيد أحمـــدإبراهي/ د

 الموافقة  القرار  :
 
 

 
علـي تسـجيل الطالبـة/ مـروة  12/10/2011ـ النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   148

 أحمد أحمـد عبد هللا لدرجة الماجستير بقسم النبات )الميكروبيولوجي( 
 بموضوع :
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سـي لتركيـز الفـاس ليجندوالريزيسـتين فـي مصـل الـدم لمرضـم تليـؾ وسـرطان التقيـيم الفيرو)
 تحت إشراؾ :ـ  (الكبد

 ذ ورئيس قسم النبات بكلية العلوم ببنهـاأستا        محمــد رضا متولي/ د0أ
 ذ مساعد بقسم النبات بكلية العلوم ببنهاأستا           إبراهيــم حلمي عباس        / د
 مدرس الكيمياء الحيوية بالمعهد القومي للكبد                مــــد مال أحمد مح/ د

 مدرس األمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث                إبراهيــــــم صيام/ د

 الموافقة  القرار  :
علـي تسـجيل الطالبـة/ تسـنيم  12/10/2011ـ النظر في موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   149

 ي لدرجة الدكتوراة بقسم الكيمياء )الكيمياء العضوية( مختار أحمد فتح
 بموضوع :

ــر ) ــر متجانســة ذات األنظمــة المختلطــة وؼي ــة الؽي ــات الحلقي ــاعالت بعــض المركب تحضــير وتف
  (المختلطة المتوقع لها نشاط بيولوجي

 تحت إشراؾ :ـ
 ين شمسذ الكيمياء العضوية المتفرغ بعلوم عأستا    ماهر عبد العزيز الحشال/ د0أ

 ذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم ببنهــــاأستا    أشرؾ عبد الحميد فاروق/ د0أ
 أستاذ بقسم أمراض النبات المتفرغ بعلوم بنهــا    عبد هللاعبد الحليم د/ سوزان 0أ

 الموافقة  القرار  :
علــي تســجيل الطالبــة/ مــي  12/10/2011ـ النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري   150

 الشحات عبد الؽني محمد لدرجة الماجستير بقسم الكيمياء الالعضوية )كيمياء تحليلية( 
 بموضوع :

/  99 –لتحضــير مولــد الموليبــدينيوم  4تخليــق وتوصــيؾ مــادة تليريوموليبــدات القصــدير  )
 تحت إشراؾ :ـ   (م الكروماتوجرافي99التكنيسيوم ـ 

 م الكيمياء بكلية العلوم ببنهاذ مساعد بقسأستا       طلعت يونس محمــد/ د

 أستاذ الهندسة الكيميائية اإلشعاعيـة المساعد        األميرأبو العنين محمود / د
 بمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذريـــة          

 أستاذ الهندسة الكيميائية اإلشعاعيـة المساعد        محمد مصطفي عبد الحميد/ د
 معامل الحارة بهيئة الطاقة الذريـــةبمركز ال          

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (كلٌة التمرٌض)
علـي تسـجيل الطالبـة / إيمـان  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   151

 صبحي محمد عمران لدرجة الدكتوراة بقسم التمريض الباطني الجراحي 
 بموضوع : 
 (لي جودة حياة مريض االستصفاء الدموي في مستشفم بنها الجامعيتؤثير برنامج تعليمي ع)

 تحت إشراؾ :ـ
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 ذ التمريض الباطني الجراحي بتمريض عيـن شمسأستاماجدة عبد العزيز محمد      / د0أ

  ذ الباطنة بكلية الطب ببنهـــــــــــــاأستافوزي مجاهد خليــل       / د0أ

 ساعد وقائم بعمل رئيس قسم التمريض الباطني أستاذ م     د/ مروة مصطــفي راؼب
 الجراحي بتمريض بنها       

 مدرس بقسم التمريض الباطني الجراحي بتمريض بنهـا    د/ هبـــة عبد القادر علي

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة اآلداب)

 علي تسـجيل الطالبـة / ليلـي أحمـد 19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية في  152
 )بنظام الساعات المعتمدة(  عفت حلمي لدرجة الماجستير بقسم الجؽرافيا "جؽرافيا بشرية" 

 بموضوع :
أكتوبر ودورها في حل مشكلة اإلسكان في مصـر باسـتخدام  6تحليل الخريطة الرقمية لمدينة )

 (نظم المعلومات الجؽرافية
 تحت إشراؾ :ـ

 الجؽرافيا بكلية اآلداب ببنهاذ بقسم أستا           علي مصطـفي كامل / د0أ

 ذ بقسم الجؽرافيا بكلية  داب القاهرةأستا           محمد السيد الزاملـي / د0أ

 **  علما  بؤنها اجتازت المواد المقررة لمرحلة الماجستير )ساعات معتمدة( بنجاح

 الموافقة  القرار  :
يل الطالبة / هبة شـعبان علي تسج 19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية في  153

عبد العزيز حسن لدرجة الماجستير بقسم اللؽة العربية و دابها "دراسات أدبية ونقدية" بنظـام 
 الساعات المعتمدة

 بموضوع :
 (النقد النسوي في الخطاب النقدي المعاصر في مصر)

 تحت إشراؾ :ـ
 بية بالكلية ذ النقد ورئيس قسم اللؽة العرأستا       محمــد مهدي ؼالي / د0أ

 ذ النقد المتفرغ بكلية اآلداب ببنهـــاأستا       نبيل رشاد نوفـــل / د0أ

 **  علما  بؤنها اجتازت المواد المقررة لمرحلة الماجستير )ساعات معتمدة( بنجاح

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 

 

ا سـمير علي تسـجيل الطالـب / مينـ 19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية في  154
 صبحي حنا لدرجة الماجستير بقسم الجؽرافيا "جؽرافيا بشرية" بنظام الساعات المعتمدة

 بموضوع :
رصد المشكالت الناتجة عـن اسـتخدام الميـاه فـي واحـة سـيوه و ثارهـا البيئيـة باسـتخدام نظـم )

 (المعلومات الجؽرافية واالستشعار عن بعد
 تحت إشراؾ :ـ

 ذ ورئيس قسم الجؽرافيا بالكلية أستا        عــزة أحمد بد هللا / د0أ

 ذ مساعد بقسم الجؽرافيا بالكليةأستا              مسعــد السيد بحيرى  / د

 **  علما  بؤن  اجتاز المواد المقررة لمرحلة الماجستير )ساعات معتمدة( بنجاح
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 الموافقة  القرار  :
ي تسجيل الطالب / ماجد مدحت عل 19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية في  155

محمــد الســيد لدرجــة الماجســتير بقســم اللؽــة العربيــة و دابهــا "دراســات أدبيــة ونقديــة" بنظــام 
 الساعات المعتمدة

 (الموقؾ من قصيدة النثر في النقد العربي الحديث)بموضوع : 
 تحت إشراؾ :ـ

 اب بنها ذ ورئيس قسم اللؽة العربية بآدأستا       محمد مهـدي ؼالي / د0أ

 ذ متفرغ بقسم اللؽة العربية بآداب بنها أستا       نبيل رشاد نوفــل / د0أ

 **  علما  بؤن  اجتاز المواد المقررة لمرحلة الماجستير )ساعات معتمدة( بنجاح

 الموافقة  القرار  :
( طالـب 21علـي تسـجيل عـدد ) 19/10/2011ـ النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة فـي  156

 ( طالب وطالبة لدرجة الدكتوراة بؤقسام الكلية المختلفة16رجة الماجستير ج وعدد )وطالبة لد
 **  مرفق بكتاب الكلية استمارة التسجيل الخاصة بكل منهم

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التجارة)

علـي تسـجيل الطالـب / هـاني  19/10/2011ـ النظر في موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   157
   نجار لدرجة الدكتوراة بقسم المحاسبة علي سليمان ال

 )بموضوع :
نمــوذا مقتــرح لتفعيــل دور المراجعــة الداخليــة لمراجعــة أســعار التحــويالت بالشــركات متعــددة 

 (الجنسيات ألؼراض الفحص الضريبي بالتطبيق علي شركات األدوية بمصر
 تحت إشراؾ :ـ

 عة بكلية التجارة ببنهـاذ المحاسبة والمراجأستا        سهير شعراوي جمعة/ د0أ

 ذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة ببنهاأستا        سليمان محمد مصطفي/ د0أ

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 
 
 
 

 

علـي تسـجيل الطالبـة / شـيماء  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   158
   علي السعيد علي لدرجة الماجستير بقسم االقتصاد 

 ضوع :بمو
 (تؤثير سعر الفائدة واالئتمان المصرفي علي األزمات المالية ـ دراسة تحليلية مقارنة)

 :ـ تحت إشراؾ

 ذ االقتصاد المتفرغ بكلية التجارة ببنهـــاأستا        نادية ســـالم النمر/ د0أ

 مدرس بقسم االقتصاد بكلية التجارة ببنهـــا        فتحي علي سعــــد/ د

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الهندسة بشبرا)

علـي تسجيــــل الطالـب/ عبـد  18/10/2011ـ النظر في موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   159
 )الجهد العالي( الهادي رجب سالمة لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة الكهربية
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 (تحسين أداء الفاصالت االلكتروستاتيكية باستخدام الخوارزميات الجينية)بموضوع :
 تحت إشراؾ :ـ

 ذ هندسة الجهد العالي بالقسم بهندسة شــبراأستا  محمد محمود أبو السعد/ د0أ

  د/ محمـــد أنور أبو العطا           مدرس بالقسم تخصص الجهد العالي بهندسة شـبرا
 الموافقة  القرار  :

ر مـدحت علي تسجيل الطالبة/ عبي 18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية في  160
)الهندسـة اإلنشـائية / تصـميم المنشـآت  محمد عرفان لدرجة الدكتوراة بقسـم الهندسـة المدنيـة

 الخرسانية المسلحة(
 تحت إشراؾ :ـ   (تحمل وسلو  األعمدة المبتكرة المركبة)بموضوع :

 ذ مواد البنـــــاء وضبط جودتها بالقسمأستا     رجب مجاهد عبد النبي/ د0أ

 ذ مواد البناء وضبط جودتها بهندسة المنوفيةأستاشـاهي                د/ يسري بيومي0أ
  أستاذ مساعد الخرسانة المسلحـــــة بالقسم    د / ماهـر عبد الرحمن  دم

 الموافقة  القرار  :
علـي تسـجيل الطالـب/ طـ  عـوض  18/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية في  161

)الهندســـة اإلنشـــائية / تصـــميم  لــدكتوراة بقســـم الهندســـة المدنيــةهللا الســيد إبـــراهيم لدرجـــة ا
 المنشآت الخرسانية المسلحة(

 بموضوع :
 (إصالح الكمرات الخرسانية المسلحة المعيبة باستخدام المواد المستحدثة)

 :ـ تحت إشراؾ
 ذ مواد البناء وضبط جودتها بالقسمأستا         رجب مجاهد عبد النبي/ د0أ

  أستاذ مساعد الخرسانة المسلحة بالقسم        د الرحمن  دمد / ماهـر عب
 مدرس الخرسانة المسلحـــة بالقسم     د/ محمد أحمد محمد سالمة             

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 
 (كلٌة الهندسة ببنها)

علي الطلب المقدم  10/5/2011ـ  سبق أن وافق مجلس المعهد العالي للتكنولوجيا في  162
ن الطالبة/ دعاء أحمد عبد الوهاب )المدرس المساعد بقسـم العلـوم األساسـية( بالمعهـد علـي م

 ( Fractional Calculusتسجيلها لدرجة الدكتوراة بهندسة المنصورة في تخصص )
 **  تم مخاطبة كلية الهندسة بشبرا لإلفادة عن مدى توافر هذا التخصص البحثي بالكليـة

علي تسجيل الطالبة بهندسة المنصورة  18/10/2011سها وافق في =  أفادت الكلية أن مجل
 0في التخصص المذكور

 18/8/2011/ والممتــدة حتــم 10/8( بتــاري  077**  قــرر مجلــس الجامعــة بجلســت  رقــم 
مايلي :"الموافقة علي تسجيل الطالب )المدرسين المساعدين بالكلية( للدراسـات العليـا بعحـدى 

اعتماد الئحة اعتماد الدراسات العليا ج علي ان تتحمل الجامعـة سـداد المصرية لحين الجامعات 
المصروفات للطالب ج وفي حالـة اعتمـاد الالئحـة يـتم نقـل تسـجيل هـإالء الطـالب إلـي الكليـة ج 

 وفي حالة عدم  نقل تسجيلهم للكلية يتحملون سداد المصروفات علي نفقت  الخاصة"

 الموافقة  القرار  :
( طــالب 5علــي قيــد عــدد ) 11/10/2011موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري   ـ  النظــر فــي 163

 وهم : 2011/2012بدبلوم توكيد الجودة دور أكتوبر للعام الجامعي 
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 (  محمد فوزي عبد الجليل الطناحي2)        (  محمود محمد عبد الشافي جمعة1)
بـــد ع (  عصـــام جمـــال المؽربـــي4)        (  محمد عبد الحميد محمد مقبـل3)

 الحميد
 ( منال فاروق توفيـــق إبراهيم5)

 **  مرفق بكتاب الكلية استمارة القيد الخاصة بكل منهم

 الموافقة  القرار  :
 (تسجٌل من حٌث المبدأ)

 (كلٌة اآلداب)
علـي تسـجيل الطالـب/ سـعود  19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري    - 164

ــويتي الجنســ ــز موســم )الك ــد العزي ــام الجــامعي عب ية( لدرجــة الماجســتير بقســم الجؽرافيــا للع
)نظام الساعات المعتمدة(علي نفقتـ  الخاصـة وتحـت اإلشـراؾ األدبـي للمكتـب  2011/2012

 الثقافي بالسفارة وذل  من حيث المبـدأ

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
علـي تسـجيل الطالبـة/ هويـة  19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري    - 165

جاســــر فرحــــان )الكويتيــــة الجنســــية( لدرجــــة الماجســــتير بقســــم االجتمــــاع للعــــام الجــــامعي 
)نظام الساعات المعتمدة(علي نفقتها الخاصة وتحـت اإلشـراؾ األدبـي للمكتـب  2011/2012

 الثقافي بالسفارة وذل  من حيث المبـدأ

 رة العامة للوافدٌنومخاطبة إلدا الموافقة  القرار  :
علـي تسـجيل الطالـب/ أبـو بكـر  19/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة فـي   - 166

ــام الجــامعي  ــنفس للع ــم ال ــدكتوراه بقســم عل ــي الجنســية( لدرجــة ال ــد عيســم )الليب ــد محم محم
 علي نفقت  الخاصة وذل  من حيث المبـدأ 2011/2012

 امة للوافدٌنومخاطبة إلدارة الع الموافقة  القرار  :
 

علـي تسـجيل الطالـب/ محمـد  19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري    - 167
ناصر علي زين العابدين )الليبي الجنسية( لدرجة الدكتوراه بقسـم المكتبـات والمعلومـات للعـام 

 علي نفقت  الخاصة وذل  من حيث المبـدأ 2011/2012الجامعي 

 بة إلدارة العامة للوافدٌنومخاط الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التربٌة)
علـي قيـد الطالبـة/ واضـحة  30/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري    - 168

بنية محمد صميعي الصـانع)الكويتية الجنسـية( بالـدبلوم المهنـي شـعبة منـاهج وبـرامج التعلـيم 
األدبــي للمكتــب الثقــافي علــي نفقتهــا الخاصــة وتحــت اإلشــراؾ  2011/2012للعــام الجــامعي 

 بالسفارة وذل  من حيث المبـدأ

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
علي قيد الطالبة/ ضحية فهـد  30/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    - 169

علم" للعام محمد فرحان )الكويتية الجنسية( بالدبلوم المهني شعبة التربية الخاصة "صعوبات ت
علي نفقتها الخاصة وتحت اإلشراؾ األدبي للمكتب الثقـافي بالسـفارة  2011/2012الجامعي 

 وذل  من حيث المبـدأ

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الحقوق) 
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ــة أ  - 170 ــي موافق ــاري  0النظــر ف ــة بت ــد الكلي ــد  29/10/2011د/ عمي ــي قي ــالتفويض عل ب
الــب/ نــواؾ أحمــد ناصــر فــراا الركيبــي )الكــويتي الجنســية( بــدبلوم القــانون الخــاص للعــام الط

 علي نفقت  الخاصة وذل  من حيث المبـدأ 2011/2012الجامعي 

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
ان بـن علي قيد الطالـب/ سـلط 26/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    - 171

ســـيؾ بلعـــرب بـــن ســـلطان )العمـــاني الجنســـية( بـــدبلوم الشـــريعة اإلســـالمية للعـــام الجـــامعي 
 علي نفقت  الخاصة وذل  من حيث المبـدأ 2011/2012

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
  

 (تعديل لجنة اإلشراف)
 (كلٌة الطب البٌطري)

بـالتفويض علـم تعـديل  23/10/2011 الكليـة بتـاري د/ عميـد 0النظر فـي موافقـة أ –  172
لجنـة اإلشراؾ علم رسالة الطالبة/ عال عادل كمال خليفة ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير مـادة 

ــاري   ــراهيم  14/11/2009الوراثــة والهندســة الوراثيــة بت وذلــ  بعضــافة د/ نجــالء فتحــي إب
 الحسيني ج لتصبب اللجنة :

 التوليد والتناسل والتلقيب االصطناعي وعميد الكليةأستاذ         ةجمال عبد الرحيم سوس/  د0أ

  أستاذ الوراثة والهندسة الوراثية ببيطري اإلسكندرية        شعبان عبد اللطيؾ حميدة/د0أ

  بطب بنهاالكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية مدرس         الحسينيفتحي إبراهيم نجالء د/ 

 قةالمواف  القرار  :
 

 

بناء  علـي موافقـة  13/9/2011سبق أن وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث في  – 173
علي تعديل موضوع رسالة الطالـب/ محمـود عبـد الؽفـار إمـام  23/7/2011مجلس الكلية في 

ــدكتوراة مــادة  ــة إشــراؾ مشــتر  ج  والمســجل لدرجــة ال ــة وعضــو بعث ــدرس مســاعد بالكلي م
    من : 23/11/2008الهستولوجيا بتاري  

      )دراسات تطورية علي األعضاء الجنسية الخارجية ألنثم الجمل وعالقتها بالمواسم المختلفة(
    ك ده د  :س د صث 

)الهستولوجيا الوظيفية لألعضاء التناسـلية الخارجيـة ألنثـم الجمـل وحيـد السـنام فـي المواسـم 

  (    المختلفة
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

د/ 0بنــاء  علـي موافقــة أ 18/10/2011كمـا وافــق مجلـس الدراســات العليـا والبحــوث فـي   =
بالتفويض علي تعديل لجنـة اإلشـراؾ علـي رسـالة الطالـب/  10/9/2011عميد الكلية بتاري  

 23/11/2008محمود عبد الؽفار إمام  ج المسجل لدرجة الدكتوراة مادة الهستولوجيا بتاري  
حســام فــإاد عطيــة أســتاذ مســاعد الهســتولوجيا بالكليــة لســفره للخــارا ج  وذلــ  برفـــع اســم د/ 

 د/ عبد الفتاح نور 0وإضافة أ
 لتصبب اللجنة :

 أستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي بالكليــــة       د/ حاتم حســـين بكري0أ
 أستاذ ورئيس قسم األنسجة والخاليا بالكليــة      د/ إيهاب محمود عبد العال0أ
 العلوم الطبية األساسية بجامعة بيردو بؤمريكاأستاذ       عبـــــد الفتاح نورد/ 0أ

بالتفويض علـي تعـديل عنـوان  12/10/2011عميد الكلية وافق في د/1=  أف دت لدكل ة أن أ

 الرسالة ليصبب علي النحو التالي :ـ
أنثــم الجمــل فــي )الهســتولوجيا الوظيفيــة لألعضــاء التناســلية الخارجيــة وحالــة فيتــامين د فــي 

      المواسم المختلفة(
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري
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د/ نونجنال 0د/ عبد الفتاح نور ج وإحـالل أ0**  وكذل  تعديل لجنة اإلشراؾ برفع اسم أ
انبانباتر أستاذ العلوم الحيوية البيطرية بجامعة أوهايو بؤمريكا وذلــ  لتعديل مقر دراست  

 يردو إلي جامعة أوهايوبؤمريكا من جامعة ب

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التمرٌض)

علـم تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  18/10/2011 النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   – 174
ــة/ شــيماء مــاهر أحمــد المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم إدارة الخــدمات  ــم رســالة الطالب عل

محمـد  دم  أسـتاذ مسـاعد ورئـيس قسـم  وذلـ  برفـع اسـم د/ سـامية 2006التمريضية أكتوبر 
 الخدمات التمريضية بتمريض عين شمس العتذارها ج وإضافة د/ نرمين محمد حسين

 لتصبب اللجنة :
 أستاذ جراحة العظام بكلية الطب ببنهــــا       محمد أســامة حجازي       / د0أ
 بتمريض المنوفيةريض إدارة التمنرمين محمد حســـين                 أستاذ مساعد / د
 هدى عبد هللا صـــالب                 مدرس بقسم الخدمات التمريضية بتمريض بنها/ د

 الموافقة  القرار  :
 

علـم تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  18/10/2011 النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   – 175
ة بقســم تمــريض البــاطني علـم رســالة الطالبــة/ انتصــار جــاد المــولي المسـجلة لدرجــة الــدكتورا

 وذل  بعضافة د/ مروة مصطفي راؼب ج لتصبب اللجنة : 2010والجراحي أكتوبر 
 أستاذ التمريض الباطني والجراحي بتمريض عين شمس كاميليا فإاد عبـد هللا       / د0أ

 محمــد علي التركي            أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة أســـيوط/ د0أ

 أستاذ التمريض الباطني والجراحي المساعد بتمريض بنهامصطــفي راؼب             مروة/د
 ؼني عبـد الناصر علي             مدرس التمريض الباطني والجراحي بتمريض أسيوط/ د

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة العلوم)

اإلشـراؾ  علـم تعـديل لجنـة 12/10/2011 النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   – 176
علم رسالة الطالبة/ أماني فتوح علي الشـافعي المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الجيولوجيـا 

د/ مـاهر 0برفـع اسـم أ 19/4/2010)المعادن والصخور ورواسب الخامات المعدنيـة( بتـاري  
 عبد اللطيؾ العماوي أستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا بالكلية لسفره للخارا ج لتصبب اللجنة :

 أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم ببنهــا        عبد العظيم محمود مهنا/ د0أ
 مدرس الجيوكيمياء بهيئة الطاقة الذريـــة  محمد محمد جودة عبد الفتاح                / د 
 أستاذ الجيولوجيا بعلوم بنهـــا )رحم  هللا(        محمـــد أحمد وتيت/ د 0أ

 الموافقة  القرار  :
علـم تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  12/10/2011 النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   – 177

علـــم رســـالة الطالبـــة/ جيهـــان البكـــري المصـــلحي عمـــارة المســـجلة لدرجـــة الـــدكتوراة بقســـم 
وذلــ  برفــع اســم د/ وفــاء الشــحات عفيفــي  مــدرس بقســم  12/4/2006الجيولوجيــا بتــاري  

 لتصبب اللجنة :الجيولوجيا بالكلية العتذارها ج 
 أستاذ بقسم الجيولوجيا المتفرغ بعلوم بنهــا        محمد شرؾ الدين حافظ/ د0أ
 أحمد حسنين زكريا محمد                مدير عام مساعد بشركة بترول خليج السويس/ د 

 الموافقة  القرار  :
ة اإلشـراؾ علـم تعـديل لجنـ 12/10/2011 النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   – 178

علم رسالة الطالبة/ نسمة جمال محمود السيد  المسجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الجيولوجيـا 
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د/ مـاهر عبـد اللطيـؾ العمـاوي 0وذل  برفع اسم أ 11/5/2011)الجيولوجيا البنائية( بتاري  
 أستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا بالكلية لسفره للخارا  ج لتصبب اللجنة :

 أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بعلوم بنهــا        يــــرباسم احمد زه/ د
 محمد أحمد عبد الواحد                  أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بعلوم طنطــا/ د 

 الموافقة  القرار  :
علـم تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  12/10/2011 النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   – 179

رة السيد عبد المنعم  المسجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم النبـات بتـاري  علم رسالة الطالبة/ أمي
وذلــ  برفـــع اســـم د/ دينـــا محســـن بركــة أســـتاذ مســـاعد بقســـم النبـــات بالكليـــة  13/2/2006

 العتذارها ج لتصبب اللجنة :
 أستاذ مساعد بقسم النبات بكلية العلوم ببنهـا        محمد نور شحاتـــة/ د
 ي                   أستاذ مساعد بقسم النبات بعلـــوم الزقازيقجيهان حســين عل/ د 

 باحث بالمركز القومي للبحوث بالدقــــي        الدين سليمان محمدد/ محيي 

 الموافقة  القرار  :
 

 (تعديل موضوع الرسالة) 
 (كلٌة اآلداب)

ضـوع رسـالة علي تعـديل مو 19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    – 180
 15/10/2008الطالبة/ منال سمير شلبي ج المسجلة لدرجة الدكتوراة بقسم الجؽرافيا بتاري  

    من :
)توظيــؾ تكــاملي لتقنيــات نظــم المعلومــات الجؽرافيــة واالستشــعار عــن بعــد لدراســة األشــكال 
 الجيومورفولوجية الناجمة عن عوامـل النحـت البحـري علـي الجانـب الشـرقي لخلـيج السـويس

 فيما بين رأس الكنيسة ورأس مسلة(    

    ك ده د  :س د صث  

األشكال الجيومورفولوجية الناجمة عن النحت البحري علي الجانب الشـرقي لخلـيج السـويس )
 عن بعد(     الجؽرافية واالستشعار فيما بين رأس الكنيسة ورأس مسلة باستخدام نظم المعلومات 

 ري**  علي ضوء أن التعديل ؼير جوه

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التمرٌض)
علـي تعـديل عنـوان رسـالة  18/10/2010النظر في موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري    – 181

ــة/ نجــالء فتحــي محمــد ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم تمــريض الصــحة النفســية  الطالب
    "باللؽة اإلنجليزية" من : 2009والعقلية أكتوبر 

(Assessment of Knowledge and Attitude of Psychiatric Nurses toward 

Mental Illness at Benha City    )        
    ك ده د  :س د صث 

(Assessment of Knowledge and Attitude of Psychiatric Nurses Staff 

toward Mental Illness at Benha City    )        
 ي **  علي ضوء أن  تعديل  ؼير جوهر

 الموافقة  القرار  :
ــة فــي  – 182 علــي تؽييــر موضــوع رســالة  18/10/2011النظــر فــي موافقــة مجلــس الكلي

الطالبة/ شيماء ماهر أحمد المسجلة لدرجة الماجستير بقسم إدارة الخدمات التمريضية أكتـوبر 
    من : 2006
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      )مقاييس مكافحة العدوى في وحدة الؽسيل الكلوي بمستشفم بنها الجامعي(

    ك ده د  :س د صث 

 )االحتياطات العامة للتحكم في العدوى في وحدة الؽسيل الكلوي بمستشفم بنها الجامعي(     
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 
 

 
 

 (كلٌة الزراعة)
سـالة علي تعـديل موضـوع ر 26/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    – 183

الطالبة/ مي خالـد إسـماعيل الشـهاوي ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الهندسـة الزراعيـة 
     من : 2008فبراير 

 )استخدام تقنية التجمعات الحيوية في الزراعة المائية(    

      عل  لدن ب لده د  :س د صث  

 ـــــــة(    )استخدام تقنية المرشحات الحيوية في الزراعة المائيــــــــــــ
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
علي تعـديل موضـوع رسـالة  26/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    – 184

الطالب/ إسالم محمد محمد أحمد ج المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم اإلنتـاا الحيـواني سـبتمبر 

الؽذائيـــة علـــي الكفـــاءة اإلنتاجيـــة لســـالالت الـــدجاا  تقيـــيم بعـــض اإلضـــافات)   مـــن : 2007
 كالتالي :ـ    ليصببالمحلية(     

 )دراسة تؤثير بعض االضافات الؽذائية علي الكفاءة اإلنتاجية في ساللة دجاا انشاص(    
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
 

 

 (كلٌة الطب البٌطري)
علي تعـديل موضـوع رسـالة  26/10/2011فقة مجلس الكلية بتاري  النظر في موا  – 185

الطالبة/ مروة عبد الواحد السنهوي ج المسجلة لدرجة الدكتوراة مادة الطب الشرعي والسموم 
    من : 19/11/2007وإلجراءات البيطرية بتاري  

 )بعض الدراسات السمية علي بعض النباتات الطبية(     

    ك ده د  :س د صث 

 )بعض الدراسات السمية علي عقار الفلورفينكول في دجاا التسمين(     
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
علي تعـديل موضـوع رسـالة  23/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    – 186

راثـة والهندسـة الوراثيـة الطالبة/ عال عادل كمال خليفة ج المسجلة لدرجة الماجسـتير مـادة الو
   من : 14/11/2009بتاري  

 )دراسات وراثية علي تؤثير بعض المعادن الثقيلة في الجرذان(      
 كالتالي :ـ    ليصبب

 )تؤثير كلوريد الكادميوم و / أو فيتامين ا علي التعبير الجيني للميتالوثيونين في الفئران(     
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 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 

 (إيقاف تسجيل)
 (كلٌة الطب البشري)

علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   187
 2008ريهام أحمد عثمان الصاوي المسجلة لدرجة الماجستير بقسـم النسـاء والتوليـد أكتـوبر 

 0فر للخارا لمرافقة الزواللس 2011لمدة عام أول اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   188

لمدة عـام  2009محمد بشير مختار المسجـــل لدرجة الماجستير بقسم الجراحة العامة أكتوبر 
 0للسفر للخارا 2011ثاني اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  :القرار  
علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   189

لمـدة عـام  2008رزق صياد سرحان المسجــل لدرجة الدكتوراة بقسم أمراض الباطنة أكتوبر 
 0للسفر للخارا 2011ثاني اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالبـة/  16/10/2011جلس الكلية بتـاري  ـ  النظر في موافقة م 190

ــوبر  ــة المركــزة أكت ــراهيم محمــد المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم التخــدير والعناي شــيماء إب
 0للسفر للخارا 2011لمدة عام ثاني اعتبارا  من أكتوبر  2006

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   191

لمـدة  2009سيؾ الدين عبد الشكور المسجل لدرجة الماجستير بقسم الجراحة العامة أكتـوبر 
 0لظروؾ مرضية 2011ستة شهور اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالبـة/ 16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   192

شــيماء عبــد المقصــود عبــد المــنعم المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم النســاء والتوليــد أكتــوبر 
 0وذل  لرعاية الطفل 2011لمدة ستة شهور اعتبارا  من أكتوبر  2009

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   193

 2008شـلبي المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم الرومـاتيزم والتؤهيـل أكتـوبر  أحمد عبد العليم
 0وذل  لظروؾ مرضية 2011لمدة ستة شهور اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ تسـجيل الطالـب/  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   194

الماجستير بقسم أمراض القلـب واألوعيـة الدمويـة  ياسر جمال محمد سليمان المسجـــل لدرجة
 0للسفر للخارا 2011لمدة عام أول اعتبارا  من أكتوبر  2007أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
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 (إلغاء تسجيل)
 (كلٌة الهندسة بشبرا)

 علي إلؽاء تسجيل كل من : 24/5/2011سبق أن وافق مجلس الكلية بتاري   – 195

 أ مسسد عثسسد لح لدماسسجل ددرجسسة لدم جاسسه ر ثقاسسم لدماسس  ة  لدماسس  ةلدط دسسب/ كسسر م اسس م  

 لعدم الجدية )تم إنذاره ثالث مرات( 20/10/2007والفوتوجرامتري( بتاري  

"تــاري  ســابق علــي تــاري   21/3/2011علمــا  بــؤن موافقــة مجلــس القســم علــي اإللؽــاء فــي 
 0م5/4/2011إرسال أول إنذار للطالب في 

 لدجسسسبلد ز سسسدلن لدماسسسجل ددرجسسسة لدم جاسسسه ر ثقاسسسم لدماسسس  ة  لدماسسس  ةلدط دسسسب/ أ مسسسد عثسسسد 

 لعدم الجدية )تم إنذاره ثالث مرات( 28/9/2006والجيوديسيا( بتاري  
"تــاري  ســابق علــي تــاري   21/3/2011علمــا  بــؤن موافقــة مجلــس القســم علــي اإللؽــاء فــي 

 0م5/4/2011إرسال أول إنذار للطالب في 

 عثسد لدمسنيم لدماسجل ددرجسة لدم جاسه ر ثقاسم لدماس  ة  لدماس  ة لدط دب/ بد د مصطف  عل 

بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن مـاتم إنجـازه  14/9/2005والجيوديسيا( بتاري  
 % من الرسالة )تم إنذاره ثالث مرات(20يمثل 

"تــاري  ســابق علــي تــاري   21/3/2011علمــا  بــؤن موافقــة مجلــس القســم علــي اإللؽــاء فــي 
 0م5/4/2011إرسال أول إنذار للطالب في 

قـرر  02/6/2100=  ثيرض لدمبضبع عل  مجلس لددرلا ت لديل   بلدث بث ثجلاهو ثه ر خ 

 : " إعــــــادة الموضوع للكلية لمراعاة اإلجراءات القانونية في إرسال اإلنذارات"

  سسد لدكل سسة أفسس د أند/ عم1ثسسأن لداسس د أ 01/01/2100=   أفسس دت لدكل سسة ثكه ثيسس  لدمسس ر  فسس  

القسم وافق علي إلؽاء التسجيل وكذل  مجلس الكلية وسوؾ يراعـي ذلـ  مسـتقبال  فـي إرسـال 
 0اإلنذارات للطالب قبل موافقة مجلس القسم

 الموافقة  القرار  :
 
 (كلٌة اآلداب)

( 61علي إلؽاء تسـجيل عـدد ) 19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 196
طالبــة مقيــدين بتمهيــدي ماجســتير بؤقســام الكليــة المختلفــة وذلــ  لعــدم ســداد بعضــهم طالــب و

 0المصروفات الدراسية المقررة ج ولقيام اآلخرين بسحب ملفاتهم
 **  مرفق بكتاب الكلٌة كشوف موضح فٌها بٌاناتهم

 الموافقة  القرار  :
( 6اء تسـجيل عـدد )علـي إلؽـ 19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   - 197

 ( طالبين مقيدين بالدبلوم2طالب مسجلين لدرجة الماجستير بؤقسام الكلية المختلفة ج وعدد )
 0وذل  لقيامهم بسحب ملفاتهم

 **  مرفق بكتاب الكلٌة كشوف موضح فٌه بٌاناتهم

 الموافقة  القرار  :
  

 
 

 

 (كلٌة التمرٌض)
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علـي إلؽـاء تسـجيل الطالبـة/  18/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   - 198
سارة عابدين عابديـن أحمد المسجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم تمـريض الصـحة العامـة أكتـوبر 

 0وذل  بناء  علي طلبها لظروؾ خاصة 2008

 الموافقة  القرار  :
 

 

 (كلٌة الطب البشري)
تسـجيل الطالـب/ علـي إلؽـاء  16/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   - 199

خالــد صــالب علــي الحمــاقي المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم األشــعة التشخيصــية والتداخليــة 
 0وذل  بناء  علي طلب  لظروؾ خاصة 2009أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 
 (كلٌة الزراعة)

علـي إلؽـاء تسـجيل الطالـب/  26/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   - 200
وذل   2008العزيز أحمد المسجل لدرجة الماجستير بقسم اإلنتاا الحيواني سبتمبر  أحمد عبد

بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ والقسم  لرسوب  في مقرر )طرق بحـث علمـي وكتابـة رسـائل( 
 0( من الالئحة الداخلية للكلية27مرتين طبقا  للمادة )

 الموافقة  القرار  :
علـي إلؽـاء تسـجيل الطالـب/  26/10/2011كليـة بتـاري  النظر فـي موافقـة مجلـس ال - 201

وذلــ   2009علــي ربيــع محمــد أحمــد المســجل لدرجــة الــدكتوراة بقســم وقايــة النبــات فبرايــر 
 0لرسوب  في مقررين طبقا  لالئحة الداخلية للكلية

 الموافقة  القرار  :
 

 

 (كلٌة العلوم)
علـي إلؽـاء تسـجيل الطالـب/  12/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   - 202

محمــد صــالب محمــد يوســؾ المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم الجيولوجيــا )البتــرول والميــاه( 
 0وذل  بناء  علي طلب  لظروؾ خاصة 8/12/2004بتاري  

 الموافقة  القرار  :
علـي إلؽـاء تسـجيل الطالـب/  12/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   - 203

ــــ ــــاري  محمــــد عب ــــاء بت ــــرحمن المســــجل لدرجــــة الماجســــتير بقســــم الكيمي ــــد ال ــــيم عب د الحل
 وذل  بناء  علي موافقة لجنة اإلشراؾ لعدم الحضور وتم إنذاره ثالث مرات11/10/1999

 الموافقة  القرار  :
علـي إلؽـاء تسـجيل الطالـب/  12/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   - 204

زيز المسـجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم الكيميـاء )الكيميـاء العضـوية( بتـاري  أيمن السيد عبد الع
 0وذل  بناء  علي طلب  لظروؾ خاصة 12/1/2011

 الموافقة  القرار  :
  

 
 

 

 (تحوٌل من شعبة إلً شعبة)

 (كلٌة اآلداب)
 

 علي تحويل كل من : 19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 205



 31/22/3122ٌوم األحد الموافق  3122/3123 الثالث( الجتماعا) والبحوثالدراسات العلٌا مجلس 

(35) 

 م مد عثسد لديز سز م مسد خل فسة لدماسجل ددرجسة لدم جاسه ر ثقاسم لدلغسة لديرث سة (  لدط دب/0 

 إلي شعبة الدراسات األدبية 2010/2011شعبة الدراسات اإلسالمية دورة الربيع 
 0=  وذل  لرسوب  في مادتين وتدني الدرجات

 ديرث سة(  لدط دب/   اسر م مسد فه س  عثسد لد م سد لدماسجل ددرجسة لدم جاسه ر ثقاسم لدلغسة ل2 

 إلي شعبة الدراسات األدبية 2010/2011شعبة الدراسات اإلسالمية دورة الربيع 
 0=  وذل  لرسوب  في ثالث مواد

 ( من الئحة الدراسات العليا بالكلية التي نص علي :17( بند )6**  طبقا  لنص المادة )
إذا حصـل فـي  ( في مقرر ويشطب من البرنامجC"ينذر الطالب إذا حصل علي تقدير أقل من )

( واليحق ل  التسجيل في نفس البرنامج أو البرنامج األعلم في Cثالثة مقررات علي أقل من )
 ذات التخصص"

 الموافقة  القرار  :
 (اإلعتذارات)

 (كلٌة التجارة)
علــم االعتـــذار المقــدم مــن  19/10/2011النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري    - 206

 2010/2011لمقيدة بدبلوم المحاسبة والمراجعـة للعـام الجـامعي الطالبة/ سحر محمود يس ا
 )عذر مرضي( 2010/2011عن عدم دخول امتحان الفرقة األولي للعام الجامعي 

 الموافقة  القرار  :
 (دورة إعداد المعلم الجامعي) 

 (كلٌة التربٌة)
يجـة دورة علـم اعتمـاد نت 30/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري    –  207

 26/10/2011حتم  15/10/2011( المنعقدة في الفترة من 61إعداد المعلم الجامعي رقم )
 0( داري ودارسة من كليات الجامعة المختلفة043واجتازها عدد 

 الموافقة  القرار  :
  إعفاء من االمتحان فً مواد الجزء) 

  (ICO)األول لحصوله علً شهادة 
 (كلٌة الطب البشري)

 

علـي إعفــــاء الطالـب/ محمـد  16/10/2011نظر في موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري  ال -208
 2010عبد الظاهر محمد عواد المسجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم طـب العـين وجراحتهـا أكتـوبر

 ( ICOمن االمتحان في مواد الجزء األول ج حيث أن  حاصل علي شهادة )
بـؤن المـواد األساسـية فـي الجـزء األول مـن  د/ رئيس القسـم بالتـالي :"المـانع علمـا  0=  أشر أ

التـي يـتم دراسـتها فـي  ةشهادة المجلس العالمي لطب وجراحة العيـون مماثلـة للمـواد األساسـي
 0امتحانات طب وجراحة العيون

 إعادة الموضوع للكلٌة  القرار  :
  

 

  (تحدٌد موعد بدء الدراسة)

 (كلٌة الهندسة بشبرا)
 

علي تحديد موعد بدء الدراسة  18/10/2011لس الكلية بتاري  النظر في موافقة مج - 209
ــام الجــامعي  ــوم/ ماجســتير( للع ــا )دبل ــوم األحــد  2011/2012بالدراســات العلي ــارا  مــن ي اعتب

 0ولمدة ثالثون أسبوعا يتخللها أجازة نصؾ العام 29/10/2011الموافق 

 الموافقة  القرار  :
 (استكمال درجة الماجستير) 

 (البشريكلٌة الطب )
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علـــي اســـتكمال درجـــة  16/10/2010النظـــر فـــي موافقـــة مجلـــس الكليـــة بتـــاري    – 210
الماجسـتير للطالــب/ الســيد محمــد محمــد الهربيطــي ج الحاصــل علــي دبلــوم أنــؾ وأذن وحنجــرة 

( وتحديـد موضـوع الرسـالة وتعيـي 2010نوفمبر  لجنـة اإلشـراؾ علـي الوجــ   نبتقدير )جيــد 
 0كليةالمشار إلي  بمذكرة ال

 ( فقرة )ب( من الالئحة الداخلية للكلية4** طبقا  للمادة )

 الموافقة  القرار  :
 تحدٌد موضوع الرسالة)

 (وتعٌٌن لجنة اإلشراف
 (الهندسة بشبراكلٌة )

علي تحديد موضوع الرسالة  18/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    211
 وتعيين لجنة اإلشراؾ علي رسالة :ـ

 
 

 ارٌخ التسجٌلت التخصص الدرجة االسم م

الهندسة الميكانيكية )قوى  ماجستير أشرؾ محمود عبد الحميد 1
 ميكانيكية(

13/10/2009 

الهندسة المعمارية )دراسات  ماجستير مدحت كمال أحمد درويل 2
 التصميم المعماري(

13/10/2009 

 

 0وذل  علي الوج  المشار إلي  بمذكرتي الكلية  **

 الموافقة  ر  :القرا
 

 

 (التمرٌضكلٌة )
علي تحديد موضوع الرسالة  18/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    212

 وتعيين لجنة اإلشراؾ علي رسالة :ـ
 

 تاري  التسجيل التخصص الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  تمريض الصحة العامة ماجستير دعاء عبد الفتاح السيد 1
 

 0الوج  المشار إلي  بمذكرة الكليةوذل  علي   **

 الموافقة  القرار  :
 

 
 (الطب البشريكلٌة )

علي تحـديد موضوع الرسالة   16/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 213
 وتعيين لجنة اإلشراؾ علي رسالة كل من :ـ

 
 

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  جراحة العظام اجستيرم خالد محمد عبد الخالق علي 1

 2008أكتوبر  جراحة العظام دكتوراة عمرو أحمد محمد محمود 2

 2008أكتوبر  طب العين وجراحتها ماجستير هيثم السيد حسن عبد هللا 3

 2009أكتوبر  طب العين وجراحتها ماجستير محمد حامد حسن زؼلول 4

 2009أكتوبر  طب العين وجراحتها ماجستير أحمد عبد الشافي محمدي 5

 2007أكتوبر  الجراحة العامة ماجستير إبراهم أبو طالب محمد 6

 2008أكتوبر  تخدير وعناية مركزة دكتوراة سمير حسني حسن برهومة 7

 2009مارس  الباثولوجي دكتوراة نرمين صبري مدكور 8

 2009مارس  تخدير وعناية مركزة دكتوراة محمد عبد الرحمن السيد 9

 2009أكتوبر  جراحة القلب والصدر دكتوراة تامر عبد الخالق عبد السالم 10
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 2009أكتوبر  الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير هبة عابد سراا الدين 11

 2008أكتوبر  تخدير وعناية مركزة ماجستير كريم محمد محمد علي 12

 2010أكتوبر  أشعة تشخيصية وتداخلية ماجستير العزيز شروق زكي عبد 13

 2008أكتوبر  طب العين وجراحتها دكتوراة أحمد محمد عز الدين 14

 2009أكتوبر  أمراض الباطنة ماجستير احمد محمد جمال الدين 15

 2009أكتوبر  أمراض الباطنة ماجستير أميرة كمال الدين محمد 16

 2008أكتوبر  أنؾ وأذن وحنجرة ماجستير أحمد سليم إسماعيل حماد 17

 2008كتوبر أ أنؾ وأذن وحنجرة ماجستير محمد ط  عبد الحميد  18

 2008أكتوبر  جراحة العظام ماجستير أبو زيد حمدي صبرة 19

 2009أكتوبر  الكبد والجهاز الهضمي ماجستير أحمد عبد هللا محمود 20

 2008أكتوبر  النساء والتوليد ماجستير حسام سالمة عبد رب  21

 2008أكتوبر  والتوليد النساء ماجستير رشا محمد إسماعيل 22

 2008أكتوبر  أمراض القلب ماجستير محمد خيري شهوان محمد 23

 2008أكتوبر  الجراحة العامة ماجستير إبراهيم محمد إبراهيم 24

 2009أكتوبر  أشعة تشخيصية وتداخلية ماجستير مريانا نادر نجيب عبد المل  25

 2010أكتوبر  داخليةأشعة تشخيصية وت ماجستير إيناس محمد مصطفي 26

 2008أكتوبر  الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير محمد عبد الشكور محمد 27

 2008أكتوبر  جراحة العظام ماجستير بسيوني فريد سيد أحمد 28

 2006أكتوبر  جلدية وتناسلية وذكورة ماجستير دعاء إبراهيم الديساوي 29

 2008أكتوبر  أمراض القلب كتوراةد سلوى محمد الوصيؾ 30

 2009أكتوبر  أمراض القلب ماجستير محمد السعيد عبد اللطيؾ 31

 2006أكتوبر  الجراحة العامة ماجستير أمير محمد عبد الفتاح 32
 

 
 

 

 0وذل  علي الوج  المشار إلي  بمذكرات الكلية  **

 الموافقة  القرار  :
 
 

 

 

 (التربٌة الرٌاضٌةكلٌة )
علي تحديد موضوع  21/7/2011ر في موافقة مجلس الكلية بجلست  بتاري  النظ - 214

 الرسالة وتعيين لجنة اإلشراؾ علي رسالة كل من :ـ
 

 

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االسم م

 10/11/2009 تدريب رياضي دكتوراة حاتم محمد حسني عبد الهادي 1

 9/11/2010 تدريب رياضي دكتوراة العقــادالسيد محمد أحمد  2
 

 0وذل  علي الوج  المشار إلي  بمذكرتي الكلية  **

 الموافقة  القرار  :
 

 (التربٌةكلٌة )
علي تحديد موضوع الرسالة  30/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري    215

 وتعيين لجنة اإلشراؾ علي رسالة :ـ
 

 تاري  التسجيل التخصص الدرجة االسم م

 12/11/2009 قتصاد المنزلياال ماجستير ؼادة فريد عبد الخالق 1

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي ماجستير أسماء أحمد ســالمة 2



 31/22/3122ٌوم األحد الموافق  3122/3123 الثالث( الجتماعا) والبحوثالدراسات العلٌا مجلس 

(38) 

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي ماجستير أمل عبد العزيز مصطفي 3

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي ماجستير فاطمة محمد عبد الرحمن 4

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي ستيرماج مها محمد شعبان 5

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي ماجستير ؼادة سالمة زعتر 6

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي ماجستير ألفت سعيد محمد علي 7

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي دكتوراة محمد صالب عبد الحميد 8

 12/11/2009 االقتصاد المنزلي دكتوراة سوزان عادل عبد الرحيم 9

 12/11/2009 التربية الفنية ماجستير أمنية محمد علي 10

 12/11/2009 التربية الفنية ماجستير دينا عبد اللطيؾ أمين 11

 12/11/2009 التربية الفنية ماجستير عبير ممدوح محمود 12

 12/11/2009 التربية الفنية ماجستير مها صبحي عبد اللطيؾ 13

 12/11/2009 التربية الفنية تيرماجس الشيماء محمد عبد الباسط 14

 28/10/2008 التربية الفنية ماجستير إكرام إبراهيم إبراهيم 15

 12/11/2009 التربية الفنية ماجستير إيمان محمــد السيد 16

 12/11/2009 التربية الفنية ماجستير شموس أحمد محمد سالم 17
 

 0وذل  علي الوج  المشار إلي  بمذكرات الكلية  **

 الموافقة  لقرار  :ا
 

 
 

 
 

 

 
 ثالثاً  :

 مايستجد من أعمال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 

 

 (مد فترة التسجيل)

 (كلٌة الطب البشري) 
علــي مــد فتــرة تســجيل الطالــب/  18/9/2011ـ النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري   1

لمـدة  2005رجـة الماجسـتير بقسـم طـب األطفـال أكتـوبر صبحي إبراهيم العابدي ج المسـجل لد
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه يمثل  2011عـــام اعتبارا  من أكتوبر

 0% من الرسالة60

 الموافقة  القرار  :
علي مد فترة تسجيل الطالبة/ ريهام  18/9/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   2

ــوجي أكتــوبر  نجــاح ـــام  2007رجــب ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم البكتريول لمــدة عــ
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011اعتبــارا  مــن أكتــوبر 

 0% من الرسالة100

 الموافقة  القرار  :
ل الطالـب/ مـاهر علي مد فترة تسجي 18/9/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   3

لمدة عــــامين  2005محمد عبد الفتاح ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم طب األطفال أكتوبر 
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2010اعتبــارا  مــن أكتــوبر

 0% من الرسالة60

 الموافقة  القرار  :
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 (كلٌة الزراعة)
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  26/10/2011لكليـة بتـاري  ـ النظـر فـي موافقـة مجلـس ا 4

محمـــد خلـــؾ محمـــد حمـــاد ج المســـجل لدرجـــة الماجســـتير بقســـم الكيميـــاء الحيويـــة الزراعيـــة 
بناء  علي تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن  2011لمدة عـــام اعتبارا  من سبتمبر 2004سبتمبر

 0% من الرسالة90أن ماتم إنجازه يمثل 

 لموافقةا  القرار  :
علـي مـد فتـرة تسـجيل الطالـب/  26/10/2011ـ النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   5

لمــدة عـــــام  2005صـبري أحمــد سـالمة ج المســجل لدرجــة الـدكتوراة بقســم األراضــي سـبتمبر
بنــاء  علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن أن مــاتم إنجــازه يمثــل  2011اعتبــارا  مــن ســبتمبر

 0% من الرسالة80

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 
 

 (تعديل موضوع الرسالة) 
 (كلٌة الطب البٌطري)
ــاري  0النظــر فــي موافقــة أ  –  5 ــة بت ــد الكلي ــي تعــديل  30/10/2011د/ عمي ــالتفويض عل ب

موضــوع رســالة الطالبــة/ رانيــا يحــي الســيد أبــو ســقاية ج المســجلة لدرجــة الــدكتوراة مــادة 
 )دراسات عن اإلجهاض في األؼنام(       من : 23/11/2008األمراض المعدية بتاري  

 كالتالي :ـ   )دراسات وبائية جزئية علي فيروسات الهيربس في الخيول(     ليصبب 
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
علــي تعــديل موضــوع رســالة  29/10/2011النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري    – 6

الحميد علي المؽازي ج المسجلة لدرجة الدكتوراة مـادة الـوالدة وأمـراض التناسـل  الطالب/ عبد
 من :   )بعض الدراسات لتحسـين الخصـوبة فـي 21/11/2005والتلقيب االصطناعي بتاري  

  كالتالي :ـ    ليصبب    الجاموس(
الجاموس )سالمة الحامض النووي الداي أوكسي رايبوزي في السائل المنوي المجمد لطالئق  

     0وعالقت  بالكفاءة اإلخصابية الحقلية(
 **  علي ضوء أن التعديل ؼير جوهري

 الموافقة  القرار  :
 (تغيير موضوع الرسالة)

 (كلٌة الهندسة بشبرا)
علــي تعــديل موضــوع رســالة  18/10/2011النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري    – 7

لدرجة الماجستير بقسم الهندسة الميكانيكية )قوى الطالب/ محمد أحمد عبد الرحمن ج المسجل 
    من : 13/10/2009ميكانيكية( بتاري  

 )دراسة أداء الضواؼط الطاردة المركزية باستخدام التحليل العددي(    
     كالتالي :ـ  )تؤثير عوامل الديناميكا الهوائية علي الخاليا الشمسية( ليصبب 

 **  علي ضوء أن التؽيير جوهري
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 21/21/312الموافقة علً أن ٌعتبر تسجٌالً جدٌدا اعتباراً من   لقرار  :ا
 

 (كلٌة الزراعة)
علــي تعــديل موضــوع رســالة  26/10/2011النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري    – 8

الطالبة/ رشا نادي أحمد محمـد ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم اإلنتـاا الحيـواني سـبتمبر 

 الدراسات علي األداء التناسلي ألسما  لبلطي النيلي(    : )بعض من   2006
 كالتالي :ـ    )استخدام األحماض العضوية وامالحها في عالئق األسما  (     ليصبب 

 **  علي ضوء أن التؽيير جوهري

 32/21/312الموافقة علً أن ٌعتبر تسجٌالً جدٌدا اعتباراً من   القرار  :
 

 

  
 
 

 (تصويب عنوان الرسالة)
 (كلٌة الزراعة)
علـي تصـويب عنـوان رسـالة  26/10/2011النظر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري    –  8

"باللؽة  2009الطالب/ عمر صالح محمد ج المسجل لدرجة الماجستير بقسم األراضي سبتمبر 
    اإلنجليزية" من :

(Studies on behavior of some heavy metals in soil and factors 

affecting their transfer to plant     )        
    ك ده د  :س د صث 

(Studies on behavior of some heavy metals in soils and factors 

affecting their transfer to plant     )        
 **  علي ضوء أن  تصويب للعنوان

 الموافقة  القرار  :
 (تعدٌل لجنة اإلشراف)

 (رةكلٌة التجا)

علـي تعـديل لجنـة اإلشـراؾ علـي  19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   9
رســالة الطالبــة/ رحــاب عبــد الفتــاح خضــر ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم إدارة األعمــال 

وذلــ  بعضــافة د/ محمــد الديســاوي البــدوي ورفــع اســم د/ محمــد نصــر  19/7/2009بتــاري  
 دارة األعمال بالكلية لسفره للخارامحمد سعيد مدرس بقسم إ

 لتصبب اللجنة :
 أستاذ إدارة األعمال المتفرغ بكلية التجارة ببنها        د/ عبد هللا أمين جماعة0أ

 مدرس بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة ببنها        د/ محمد الديساوي البدوي

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الطب البشري) 
علي تعديل لجنة اإلشراؾ علـي  16/10/2011في موافقة مجلس الكلية بتاري   ـ  النظر 10

الطالبــة/ ميــادة محمــد عبــد الحكــيم ج المســجلة لدرجــة الماجســتير بقســم الرومــاتيزم والتؤهيــل 
 وذل  بعضافة د/ نشوى إسماعيل حشاد  2006أكتوبر 

 لتصبب اللجنة :
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 ذ الروماتيزم والتؤهيل بطب بنهــــاأستا         أحمد يوسؾ علي يوسؾ         / د0أ
 أستاذ مساعد الروماتيزم والتؤهيل بطب بنها  د/ سمــــــر سعد جانب        

 مدرس بقسم األشعة بكلية الطب ببنهـــا   د/ أسام  ط  جــــــالل
 مدرس بقسم الروماتيزم والتؤهيل بطب بنها   د/ نشوى إسماعيل حشـــاد

 الموافقة  القرار  :

 
 
 

 

 (كلٌة الطب البٌطري)
علـي تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  29/10/2011د/ عميد الكليـة بتـاري  0ـ النظر في موافقة أ 11

علي رسالة الطالبة/ رشا علي عبد الحميد ج المسـجلة لدرجـة الـدكتوراة مـادة الرقابـة الصـحية 
ـــــذبائب الحيوانيـــــة بتـــــاري  ـــــدواجن واألســـــما  ومنتجاتهـــــا ومخلفـــــات ال ـــــي اللحـــــوم وال  عل

 وذل  بعضافة د/ داليا فتحي خاطر 23/11/2008
 لتصبب اللجنة :

 أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم بالكليـــة            د/ أبو بكر مصطفي إدريس0أ
 أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الطب جامعة طنطا              د/ هالة أحمد فـــإاد0أ

 علي اللحوم بالكليةالرقابة الصحية  مساعد أستاذ              د/ أماني محمد ســـالم

 باحث أول بمعهد بحوث صحة الحـيوان بطنطا              د/ داليا فتحي خاطـــر

 الموافقة  القرار  :
علـي تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  30/10/2011د/ عميد الكليـة بتـاري  0ـ النظر في موافقة أ 12

ج المسـجلة لدرجـة الماجسـتير مـادة الرقابـة  علي رسـالة الطالبـة/ نـرمين أحمـد كامـل الشـناوي
ــات الــذبائب الحيوانيــة بتــاري   ــدواجن واألســما  ومنتجاتهــا ومخلف الصــحية علــي اللحــوم وال

 وذل  بعضافة د/ حنان محمود لماضة 14/4/2010
 لتصبب اللجنة :

 أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم بالكلية              د/ فاتـن سيد حسانين     0أ
 أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم بالكلية             د/ محمد أحمد محمـد0أ

 باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بطنطا              د/ حنان محمود لماضـة

 الموافقة  القرار  :
علـي تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  30/10/2011د/ عميد الكليـة بتـاري  0ـ النظر في موافقة أ 13

/ كمال عبد الفتاح محمد ج المسجل لدرجة الماجستير مادة الرقابـة الصـحية علي رسالة الطالب
 21/4/2009علي اللحوم والدواجن واألسما  ومنتجاتها ومخلفات الذبائب الحيوانيـة بتـاري  

 وذل  بعضافة د/ أيمن حامد محمود منصور
 لتصبب اللجنة :

 الصحية علي اللحوم بالكليـــةأستاذ الرقابة               د/ فهيم عزيز الدين شلتوت0أ
 علي اللحوم بالكليةمساعد الرقابة الصحية أستاذ               د/ أماني محمد ســـالم

 باحث أول بمعهد بحوث صحة الحـيوان بالدقي              د/ أين حامد محمود منتصر

 الموافقة  القرار  :
علـي تعـديل لجنـة اإلشـراؾ  12/11/2011د/ عميد الكليـة بتـاري  0ـ النظر في موافقة أ 14

علي رسالة الطالب/ حسام عبد النبي محمود ج المسجل لدرجة الدكتوراة مادة أمراض األسما  
/ عبـد الفتـاح نـور أسـتاذ العلـوم الطبيـة 0وذلـ  برفـع اسـم أ 23/11/2008ورعايتها بتـاري  

 األساسية بجامعة بيرو أمريكا العتذاره
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 لتصبب اللجنة :
 أستاذ ورئيس قسم أمراض األسما  ورعايتها بالكلية          شاهبن  بد العليم ع عادلد/ 0أ
 أستاذ بقسم أمراض األسما  ورعايتها بالكلــــية        د/ أماني عبد الرحمن عباس0أ

 أستاذ بجامعة المسيسبي بالواليات المتحدة األمريكية         د/ كارس اتيــــــال0أ

 الموافقة  القرار  :
 
 
 (كلٌة التربٌة الرٌاضٌة)

علـي تعـديل لجنـة اإلشـراؾ علـي  26/6/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   15
رسالة الطالب/ أمير صـالب عبـد الفتـاح ج المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم التـدريب الرياضـي 

وذلــ  برفــع اســم د/ أحمــد أبــو الفضــل حجــازي أســتاذ مســاعد بقســم  24/11/2007بتــاري  
ظريات وتطبيقـات رياضـات المنـازالت بالكليـة ج د/ مختـار إبـراهيم عبـد الحـافظ مـدرس بقسـم ن

 نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بالكلية لسفرهما للخارا
 لتصبب اللجنة :

 أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقــــات          د/ حسين دري أباظـة0أ
 كلية للدراسات العليا الرياضات المائية ووكيل ال           

 الموافقة  القرار  :
  

 (نقل تسجٌل)

 (كلٌة الطب البشري)
علـي نقـل تسـجيل الطالـب/ عمـر  18/9/2011النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   - 16

مـن كليـة طـب بنهـا إلـي كليـة  2010فاروق فإاد محمد المقيد بدبلوم أمراض الباطنـة أكتـوبر 
 0طب المنوفية
 الموافقة  القرار  :

علـي نقـل تسـجيل الطالـب/ ديفيـد  18/9/2011النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   - 17
من كلية طب بنها إلي كلية طـب  2006ثروت عوض المقيد بدبلوم األمراض الصدرية أكتوبر 

 0عين شمس
 الموافقة  القرار  :

 (إلغاء تسجيل)
 

 (كلٌة الطب البشري)
علي إلؽاء تسجيل الطالب/ هاني  16/10/2011لكلية بتاري  النظر في موافقة مجلس ا - 18

بنـاء  علـي طلبـ   2008محمد السيد عبد العال المقيد بدبلوم التخدير والعناية المركـزة أكتـوبر 
 0لظروؾ خاصة

 الموافقة  القرار  :
 
 (كلٌة العلوم)

لطالــب/ علـي إلؽـاء تسـجيل ا 12/10/2011النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري    – 19
بناء   11/10/2006مجدي محمد عبد الحميد المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم الكيمياء بتاري  

علــي تقريــر لجنــة اإلشــراؾ المتضــمن انقطاعــ  عــن الدراســة وعــدم الجديــة )تــم إنــذاره ثــالث 
 مرات(

 الموافقة  القرار  :
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 (كلٌة الزراعة)

علي إلؽاء تسجيل الطالب/ علـي  26/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 20
بنـاء  علـي  2004عبد المإمن احمد المسجل لدرجة الدكتوراة بقسـم اإلنتـاا الحيـواني فبرايـر 

تقرير لجنة اإلشراؾ المتضمن عدم انتظامـ  فـي الدراسـة وعـدم الحضـورج مـاتم إنجـازه يمثـل 
 مرات( 3% من الرسالة )تم إنذاره 70

 الموافقة  القرار  :
علي إلؽاء تسجيل الطالب/ كمال  26/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 21

بناء  علي  2002علي إبراهيم مرسي المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم اإلنتاا الحيواني مارس 
تقريـــر لجنـــة اإلشـــراؾ المتضـــمن عـــدم انتظامـــ  فـــي الدراســـة وعـــدم الحضـــورج وعـــدم دفـــع 

 مرات( 3% من الرسالة )تم إنذاره 83المصروفات ماتم إنجازه يمثل 

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التجارة)
علي سحب أوراق الطالـب/ عبـد  19/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 22

الــرحمن عبــد هللا عبــد الــرحمن )الكــويتي الجنســية( المقيــد بتمهيــدي ماجســتير محاســبة للعــام 
 0  عن الدراسةوذل  لعدول 2009/2010الجامعي 

 الموافقة  القرار  :
 (تسجٌــــــــــالت)

 (كلٌة الهندسة بشبرا)

علي تسجيل الطالب/ وائل محمد  11/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   23
 أحمد علي لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة المدنية )هيدروليكا( 

  (العالي  تحليل األطماء داخل بحيرة السد)بموضوع :     

 تحت إشراف :ـ
 ذ بالمركز القومي لبحوث الميــــاهأستا        مدحت ســعد عزيز/ د0أ
 أستاذ مساعد الري والهيدروليكــا بالقسم            جمال حلمي السعــيد/ د 

 الموافقة  القرار  :
سـعد  علي تسجيل الطالب/ أحمـد 11/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   24

 حسن فراا لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة الميكانيكية )إنتاا( 
 بموضوع :

الخواص الميكانيكية عند درجات الحرارة المرتفعـة أللـواح مـن األلومنيـوم الملحومـة بطريقـة )
  (اللحام االحتكاكي الدوامي 

 تحت إشراؾ :ـ
 يكا بالكليةذ متفرغ بقسم الميكانأستا         طارق أحمد فإاد خليفة/ د0أ
 أستاذ مساعد بقسم الميكانيكا بالكلية            تامر سمير محمـــود/ د 
 أستاذ مساعد بقسم الميكانيكا بالكلية            أحمد محمد جعفــــر/ د 

 الموافقة  القرار  :
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علــي تســجيل الطالــب/ محمــد  11/10/2011ـ النظــر فــي موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري   25

مخلوؾ لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة المدنية )هندسة إنشائية/ تصميم المنشآت  حسين علي
 الخرسانية المسلحة( 

 بموضوع :   
ــؤثير ) ــة تحــت ت ــة المقاوم ــدة عالي ــة واألعم ــة المقاوم ــة وصــالت البالطــات عادي إصــالح وتقوي

 تحت إشراؾ :ـ (األحمال الالمركزية 
 ذ الخرسانة المسلحة وعميد هندسة بنهااأست             جمال إسماعيل خليل/ د0أ
 ذ الخرسانة المسلحة وعميد هندسة شبراأستا             إبراهيم جالل شعبان/ د0أ
 أستاذ مساعد الخرسانة المسلحة بهندسة بنها                 خالـــد محمد السيد/ د

 الموافقة  القرار  :
( طالـب 124علي تسجيل عـدد ) 11/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   26

من بينهما عدد  2011/2012وطالبة لدرجة الماجستير بؤقسام الكلية المختلفة للعام الجامعي 
 ( طالبين وافدين وهما :2)
(  فيصل أحمد سعد دؼيمان ناصر المطري )كويتي الجنسية( بقسم الهندسة المدنية )هندسة 1

 صحية وبيئية(
ل الناصـر )سـوي الجنسـية( بقسـم الهندسـة المدنيـة )هندسـة الطـرق (  عبد الوهـاب إسـماعي2

  والمطارات(  
 **  علم نفقتهما الخاصة من حيث المبدأ

( طالب وطالبـة بـدبلوم الدراسـات العليـا بؤقسـام الكليـة المختلفـة للعـام 021=  وكذل  قيد عدد 
 2011/2012الجامعي 

 الخاصة بكل منهم **  مرفق بكتاب الكلية استمارة التسجيل والقيد

 للطالبٌن الوافدٌن الموافقة  وبالنسبة الموافقة  القرار  :

 مع مخاطبة اإلدارة العامة للوافدٌن   من حٌث المبدأ                    
 
 (كلٌة الهندسة ببنها)

( طالـب 42علـي تسـجيل عـدد ) 13/9/2011ـ النظـر فـي موافقـة مجلـس الكليـة بتـاري   27
 بؤقسام الكلية المختلفــــــــة 2011/2012اجستير دور أكتوبر وطالبة لدرجة الم

 **  مرفق بكتاب الكلية استمارة التسجيل الخاصة بكل منهم

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة اآلداب)

( طالـب 58علـي تسـجيل عـدد ) 19/10/2011ـ النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   28
( طالــب وطالبــة بــدبلوم الدراســات العليــا "نظــام 11وطالبــة لدرجــة الماجســتير وقيــد عــدد )
 2011/2012فصل الخريؾ للعام الجامعي  الساعات المعتمدة" بؤقسام الكلية المختلفة

 **  مرفق بكتاب الكلية استمارة التسجيل والقيد الخاصة بكل منهم

 الموافقة  القرار  :
 

 
 
 

 (تسجٌل من حٌث المبدأ)

 (كلٌة التربٌة)
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علي قيـد الطالـب/ متعـب حسـن  30/10/2011ي موافقة مجلس الكلية بتاري  النظر ف  - 29
ؼريب محمد جابر )الكويتي الجنسية( بالدبلوم المهني شعبة "اعتماد وضمان جودة المدرسة" 

علــي نفقتــ  الخاصــة وتحــت اإلشــراؾ األدبــي للمكتــب الثقــافي  2011/2012للعــام الجــامعي 
 بالسفارة وذل  من حيث المبـدأ

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  ر  :القرا
 

 (كلٌة الحقوق)
بالتفويض علي قيد الطالبة/  12/11/2011د/ عميد الكلية بتاري  0النظر في موافقة أ  - 30

أماني ياسـين عبـد هللا محمـد بوربيـع )الكويتيـة الجنسـية( بـدبلوم القـانون العـام للعـام الجـامعي 
 ة وذل  من حيث المبـدأعلي نفقت  الخاص 2011/2012

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
 

 (استكمال درجة الماجستير)
 (كلٌة الطب البشري)

ـــة بتـــاري    – 31 ـــر فـــي موافقـــة مجلـــس الكلي علـــي اســـتكمال درجـــة  16/10/2010النظ
األوعية الدموية الماجستير للطالب/ وائل محمد عبد الفتاح حسن ج الحاصل علي دبلوم القلب و

( وتحديـد موضـوع الرسـالة وتعيـي 2010أكتوبر  لجنـة اإلشـراؾ علـي الوجــ   نبتقـدير )جيــد 
 0المشار إلي  بمذكرة الكلية

 ( فقرة )ب( من الالئحة الداخلية للكلية4** طبقا  للمادة )

 الموافقة  القرار  :
 (تحوٌل من شعبة إلً شعبة)

 (كلٌة التجارة)
 

علي تحويل الطالب/ صالب أمين  19/10/2011فقة مجلس الكلية بتاري  النظر في موا - 32
)بـاقي لإلعـادة(  2010/2011أحمد صالب المقيد بـدبلوم الحاسـبة والمراجعـة للعـام الجـامعي 

 0إلي دبلوم محاسبة ضريبية ج بناء  علي طلب 

 الموافقة  القرار  :
 

 (إيقاف تسجيل)
 (كلٌة الطب البشري)

علي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ محمـد  16/10/2011افقة مجلس الكلية بتاري  ـ  النظر في مو 33
لمدة عام ثاني اعتبارا  من أكتـوبر  2010نبي  محمد أحمد المقيد بدبلوم الصحة العامة أكتوبر 

 0للسفر للخارا 2011

 الموافقة  القرار  :
 

 
الطالـب/ محمـد علي إيقـاؾ قيـد  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   34

لمدة ستة شـهور اعتبـارا  مـن  2009طاهر السيد شمس المقيد بدبلوم أمراض الباطنة أكتوبر 
 0لظروؾ مرضية 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي إيقاؾ قيد الطالبـة/ عفـاؾ  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   35

لدكتوراة بقسـم الطـب الشـرعي والسـموم اإلكلينيكيـة عبد المحسن عبد القادر المسجلة لدرجة ا
 0لرعاية الطفل 2011لمدة عام أول اعتبارا  من أكتوبر  2008مارس 
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 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أحمـد  20/11/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   36

القلــب واألوعيــة الدمويــة أكتــوبر عبــد العزيــز عبــد المجيــد المســجل لدرجــة الماجســتير بقســم 
 0للسفر للخارا 2011لمدة عام ثاني اعتبارا  من أكتوبر  2007

 الموافقة  القرار  :
علي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ رامـي  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   37

لمـدة  2008صابر زايد نصر الدين المسجل لدرجة الماجسـتير بقسـم أمـراض الباطنـة أكتـوبر 
 0لظروؾ مرضية 2011ستة شهور اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أحمـد  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   38

لمدة ستة شهور  2008السيد محمود المسجل لدرجة الماجستير بقسم أمراض الباطنة أكتوبر 
 0لظروؾ مرضية 2011اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي إيقاؾ قيـد الطالبـة/ ريهـام  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   39

لمـدة  2008حلمي عبد الستار المسجلة لدرجة الدكتوراة بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة أكتـوبر
 0لرعاية الطفل 2011ستة شهور اعتبارا  من نوفمبر 

 الموافقة  :القرار  
علي إيقاؾ قيد الطالب/ شـريؾ  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   40

لمدة عام أول اعتبارا  من أكتوبر  2009عز الدين توفيق المقيد بدبلوم الجراحة العامة أكتوبر 
 0للسفر للخارا 2011

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالبـة/ عفـت  16/10/2011ي  ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتار 41

لمـدة عـام ثـاني اعتبـارا   2008أبو بكر محمد علي المقيدة بدبلوم األمـراض الصـدرية أكتـوبر 
 0للسفر للخارا 2011من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ محمـد  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   42
لمـدة عـام ثـاني اعتبـارا  مـن  2008العزيز موسم المقيد بـدبلوم الكبـد والجهـاز الهضـمي عبد 

 0للسفر للخارا 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 
 
علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أحمـد  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   43

 2008األمراض الباطنـة أكتـوبر  محمد محمـد محمد الجندي  المسجل لدرجة الماجستير بقسم
 0للسفر للخارا 2011لمدة عام ثاني اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالبـة/ حنـان  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   44

لمـدة  2009مسعد أحمد ثابت المسجلة لدرجة الدكتوراة بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة مـارس 
 0لرعاية الطفل 2011ستة شهور اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
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علي إيقاؾ قيد الطالبـة/ أسـماء  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   45
يس عبد الخـالق حسـن المسـجلة لدرجـة الـدكتوراة بقسـم الطـب الشـرعي والسـموم اإلكلينيكيـة 

 0لرعاية الطفل 2011ل اعتبارا  من أكتوبر لمدة عام أو 2008مارس 
 الموافقة  القرار  :

علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أحمـد  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   46
لمدة ستة شـهور اعتبـارا  مـن أكتـوبر  2009هارون ثابت المقيد بدبلوم جراحة العظام أكتوبر 

 0لظروؾ مرضية 2011

 فقةالموا  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالبـة/ عـال  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلـس الكليـة بتـاري   47

لمدة ستة  2009عراقي محمد المسجلة لدرجة الماجستير بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية أكتوبر 
 0لرعاية الطفل 2011شهور اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالبـة/ نهـم  16/10/2011س الكليـة بتـاري  ـ  النظر في موافقة مجل 48

لمدة ستة  2009صبحي عبد هللا المسجلة لدرجة الماجستير بقسم الروماتيزم والتؤهيل أكتوبر 
 0لظروؾ مرضية 2011شهور اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
إيقـاؾ قيـد الطالـب/ محمـد علي  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   49

لمـدة عـام أول اعتبـارا   2008عبد الؽفار عبد الؽفار المقيد بدبلوم األمراض الصـدرية أكتـوبر 
 0للسفر للخارا 2011من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ تـامر  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكليـة بتـاري   50

لمـدة عـام ثـاني اعتبـارا   2009قيد بدبلوم األمراض الصدرية أكتـوبر مصطفي محمد شلبي الم
 0للسفر للخارا 2011من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أيمـن  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   51

لمدة ستة  2008وبر السعيد محمد الزيات المسجل لدرجة الماجستير بقسم النساء والتوليد أكت
 0للسفر للخارا 2011شهور اعتبارا  من إبريل 

 الموافقة  القرار  :
 
 

 

علي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ محمـد  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   52
لمـدة سـتة شـهور  2007ضياء الدين عبـد السـميع المقيـد بـدبلوم األمـراض الصـدرية أكتـوبر 

 0لظروؾ مرضية 2011بر اعتبارا  من أكتو

 الموافقة  القرار  :
علي إيقاؾ قيد الطالبة/ شـيماء  16/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   53

 2009مجدي عبد الصـبور المسـجلة لدرجـة الماجسـتير بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة أكتـوبر 
 0لرعاية الطفل 2011لمدة عام أول اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  قرار  :ال
 
 (كلٌة الزراعة)
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علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أحمـد  26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   54
لمدة عام أول  2010الهادي السيد جمعة المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم وقاية النبات سبتمبر 

 0يونانللسفر للخارا لحضور دورة تدريبية بال 2011اعتبارا  من سبتمبر 

 الموافقة  القرار  :
علـي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ أحمـد  26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتـاري   55

لمـدة عـام  2008خالد عبد الوهاب المسجل لدرجة الماجستير بقسم الهندسة الزراعية فبراير 
 لحصول  علي منحة دراسية من دولة التشي  2011أول اعتبارا  من سبتمبر 

 الموافقة  قرار  :ال
علي إيقـاؾ قيـد الطالـب/ محمـد  26/10/2011ـ  النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   56

لمـدة عـام  2002سمرة سمره الشامي المسـجل لدرجـة الـدكتوراة بقسـم وقايـة النبـات أكتـوبر 
 0وذل  لظروؾ صحية 2011ثاني اعتبارا  من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 لرسالةتحدٌد موضوع ا)

 (وتعٌٌن لجنة اإلشراف
 (الطب البشريكلٌة )

علي تحـديد موضوع الرسالة   16/10/2011النظر في موافقة مجلس الكلية بتاري   - 57
 وتعيين لجنة اإلشراؾ علي رسالة كل من :ـ

 
 

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  النساء والتوليد ماجستير مدأحمد مسعد بيومي أح 1

 2009أكتوبر  أشعة تشخيصية وتداخلية ماجستير محمد علي محمد علي 2

 2005أكتوبر  طب األطفــــــال ماجستير ماهر محمد عبد الفتاح 3

 2008أكتوبر  أنؾ وأذن وحنجرة ماجستير رضا حسين يس محمد 4

 2005أكتوبر  طب األطفــــــال ماجستير صبحي إبراهيم العايدي 5
 

 
 

 

 0ذل  علي الوج  المشار إلي  بمذكرات الكليةو  **

 الموافقة  القرار  :
 

 (عـــــــام)
 

 

 

د/ ن ئب رئس س لدج ميسة دشسئبن لددرلاس ت لديل س  بلدث سبث ثمبلع سد 1(  بجبب إخط ر مكهب أ0
ثسسدء بني  سسة لالده سس ق ث ددرلاسس ت لديل سس  بكسسذدك مبلع سسد ثسسدء لالمه  نسس ت ، بصسسبرة مسسن لدجسسدبل 

 1رة من جدبل لالمه  نلددرلا  ، بصب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د/ ن ئسسب رئسس س لدج ميسسة برئسس س لدمجلسسس مسسن د/ م مسسد شسسيرلبي مسسد ر مشسسسربع 1(  طلسسب أ2
MIS  1ضربرة هقد م هقر ر شيري عم  هم إنج زه ف  لدثرن مج 

 لالنهي ء مني    قبق/ همر ض/ ىنداة( م  رثط إدلرة لدج ميسسسسسسة ث دكل  ت لده  هم 
=  بأف د د/ م مد شيرلبي ثأنو ف  اث ل لالنهي ء من ه د ث ث  ن ت كل  ت لدج مية ف  خسعل 

 1أرثية شيبر
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 }تفويض{
هفسسب ض لداسس د لألاسسه ذ لدسسدكهبر/ عثسسد لدسسر  م اسسيد شسسبد   س لدقسس ئم ثيمسسل ن ئسسب رئسس س   **

ث اسلطة لدمجلسس فس  لدثست فس  لدمبضسبع ت لدهس  ديس  لدج مية دشئبن لددرلا ت لديل   بلدث سب 
 صفة لالاهيج ل بى  :

 (  مد فهرة لدهاج ل ف    دسسة بربد هشك ل دجنة لد كم بلدمن  شة ف  نفس لدب ت0
 (  مبضبع ت لدطعب لدبلفد ن ديرضي  عل  أكلر من جية2
 سة( علس  أن  سهم (  إ ق ف مدة لدهاج ل دلطعب لدمثيبل ن عل  ثيلة  إشسرلف مشسهرك/ خ رج3

 1عرضي  عل  مجلس لددرلا ت لديل   بلدث بث دلمص د ة

  
 الثانٌة والنصف ظهراً حٌث كانت الساعة  ذلكاالجتماع علً  وانتهً

 
 

 

 القائم بعمل نائب رئٌس الجامعة          

 دشئبن لددرلا ت لديل   بلدث سسبث                     
        

 {د/ عبد الرحٌم سعد شولح1أ}                        
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 بعض المالحظات علً الئحة الدراسات)
 (العلٌا"بنظام الساعات المعتمـــــــــدة" 

 (كلٌة العلوم)
اري  ( بتـ1936د/ وزيـر التعلـيم العـالي والدولـة للبحـث العلمـي رقـم )0صدر قرار أ   – 145
 بالموافقة علي الئحــــة الدراسات العليا بالكلية "نظام الساعات المعتمدة" 14/8/2010

 0علي تطبيق الالئحة 14/9/2010=  وافق مجلس الكلية بتاري  
ــــي  ــــإر  ف ــــا الم ــــي الالئحــــة بكتابن ــــات عل ــــض المالحظ ــــة بشــــؤن بع ــــة الكلي ــــم مخاطب **  ت

 0م29/12/2010
 18/4/2011بشــؤن موافقــة مجلــس الكليــة بتــاري   11/5/2011=  ورد رد الكليــة بتــاري  
 0علي تصويب المالحظات

 مرفقا  ب  نسخة من الالئحة بعد التعـــديالت 28/7/2011**  ورد كتاب الكلية بتاري  
 =  بالمراجعة تبين أن  مازال هنا  بعض المالحظات لم يتم تصويبها وهي :

 دكتوراة بقسم الرياضيات(  اليوجد المحتوى العلمي لمقررات درجة ال1)
( أن عدد الساعات 604ج ؾ  603ج ؾ  602ج ؾ  601(  ورد بقسم الفيزياء مقرر )ؾ 2)

 ساعة معتمدة 2ساعة تمرينات =  1( ساعة نظري   2المخصصة لكل منهم )
 من الالئحة تعريؾ الساعة المعتمدة الواجدة كالتالي : 5=  علما  بؤن  ورد بالمادة 

راسية لتحديد وزن كل مقرر بالنسبة إلـي المقـررات األخـرى وهـي تعـادل : )هي وحدة قياس د
محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة في األسبوع أو تمارين أو عملـي مـدتها سـاعتان أو ثـالث 

 0ساعات في األسبوع طوال العام الدراسي(
ثــالث  **  وقـد لـوحظ بالالئحـة بصـفة عامـة أنـ  اليـتم حسـاب سـاعات التمـارين التـي تقـل عـن

ساعات أو ساعات العملـي التـي تقـل عـن سـاعتان ضـمن السـاعات المعتمـدة للمقـررات "علـي 
 0سبيل المثال الالحصر"

 اآلتي :ـ 39=  ورد بدبلوم الكيمياء العضوية التطبيقية "جدول المقررات اإلجبارية ص 
 ساعة معتمدة 3ساعة عملي =  3ساعة نظري    2مخصص ل   510*   مقرر   

 ساعة معتمدة   3ساعة عملي =  2ساعة نظري    2مخصص ل   513ر   *   مقر
 

 القرار :  
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حديــد موضــوع الرســالة وتعيــين لجنــة علــي ت 21/7/2009وافــق مجلــس الكليــة فــي   - 148
 اإلشراؾ للطالب/ كالتالي :

 "نتائج التلقيب المجهري بوحدة اإلخصاب المساعد بمستشفم بنها الجامعي"
 تحت إشراؾ :

 أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب بنهــا   د/ عثمــــان ط  دنيا0أ
 بطب بنهــاأستاذ أمراض النساء والتوليد    د/ محمد عبد السالم محمد0أ

 مدرس أمراض النساء والتوليد بطب بنهـا   د/ محمـــد فرا الشربيني
تشــكيل لجنــة الحكــم والمناقشــة  22/11/2010د/ نائــب رئــيس الجامعــة بتــاري  0=  اعتمــد أ

 علي الرسالة من :
 أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب بنها "مشرفا  ورئيسا "    د/ عثمــــان ط  دنيا0أ
 أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب بنها "داخلــــي"    ـن محمود عساؾد/ أيم0أ
 أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب المنوفيــة "خارجي"    د/ مدحت عصام الدين حلمي0أ

تعـــديل تشـــكيل لجنـــة الحكـــم  5/1/2011د/ نائـــب رئـــيس الجامعـــة بتـــاري  0=  كمـــا اعتمـــد أ
د/ محمـد عبـد 0ط  دنيـا لسـفره للخـارا ج وإضافـــــة أد/ عثمان 0والمناقشة وذل  برفع اسم أ

 0السالم محمد
وقــد  15/1/2011د/ عميــد الكليــة يفيــد أن الطالــب نــاقل الرســالة بتــاري  0**  ورد كتــاب أ

 علـي : 18/9/2011ج ولجنة الدراسات بتاري   18/9/2011وافق مجلس الكلية بتاري  
د/ مدحت عصام الـدين حلمـي "المنـاقل 0ها من أ(  قبول الرسالة حيث أنها تم الموافقة علي1

 د/ محمد عبد السالم محمد "عن المشرفين" وذل  بعد التعديالت المطلوبـــة0الخارجي" ج أ
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(54) 

د/أيمـن محمـود عسـاؾ "الممـتحن الـداخلي" الـذي يتضـمن 0(  عرض التقرير المرسل مـن أ2
يادت  عــرض الموضــوع إهانــة الســادة المشــرفين علــي الرســالة والمرفــق بــاألوراق ويطلــب ســ

 0للتحقيـــــق
 
 

=  أرفقــت الكليــة التقــارير الفرديــة والتقريــر الجمــاعي الخــاص بالطالــب الموقــع مــن المنــاقل 
 18/5/2011الخـــارا والمشـــرؾ علـــي الرســـالة بالموافقـــة بعـــد إجـــراء التصـــويبات بتـــاري  

 ومإشر علي  من الممتحن الداخلي باآلتي :
المــذكورة فــي التقريــر الفــردي ج كمــا أوصــي باالحتفــاظ "أوصــي بــرفض الرســالة لألســباب 

 بالرسالة كنموذا الستهتار الطالب والمشرفين في طب بنها"
د/ رئررررٌس 1إعررررداد مررررذكرة للعرررررض علررررً أ    القرررررار  :
 الجامعة 

بمرنح درجرة الماجسرتٌر فرً أمرراض النسراء         
 والتولٌد

 للطالب المذكور        
 


