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 أمانة المجالس واللجان 
 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1028/1029" للعام الجامعي السابعة" الجلسة 

  20/3/1029الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0281/0282" للعام الجامعي ةالسابعالجلسة عقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  82/3/0282الموافق  األحديوم 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب       ـ أ.د/ نانسي يوسف أسعد
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة         ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحــــــــــــوث     ل ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قندي

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس    ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي 
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 

  قسم التخدير والعناية المركـــزةرئيس       حاتم أمين عطا هللا د/أ. ـ
   رئيس قسم األمراض المتوطنــــــــة     ـ أ.د/عاطف أبو السعود علي

  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 
   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة     والء فريد عبد العزيز موسي أ.د/ ـ

 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 
 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي

 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 
   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ

   رئيس قسم الكيمياء  الحيويـــــــــــــة      حمودةـ أ.د/مها أحمد فتحي 
 رئيس قسم الهستولوجيا       ـ أ.د/مها السيد سليمان

 ة ــقسم األشعة التشخيصيــــــرئيس     محمد صالح الدين الزواويد/ أ.ـ 
 قسم الطفيليــــات  رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     يريعصام عبد الونيس بحـ أ.د/ 

 رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
  الجراحة العامة قسمرئيس       حاتم محمود سلطاند/ أ. ـ

 جراحة المخ واألعصابرئيس قسم      عصام الدين جابر صالحـ أ.د/ 
 طب وجراحة العينرئيس قسم     لسباعي سرحانعبد الرحمن اـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
   الفسيولوجيارئيس قسم      ضياء عبدالرازقأحمد هشام ـ أ.د/ 

 ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ      هيام عبد السميع عياد د/ـ أ.
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/

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

 رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
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 قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر     ـ   د/ رفيق فكري برسيم  
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 

 أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ متفرغ بقسم      عادل حسين عبد المعطيـ أ.د/ 

  أستاذ بقسم طب األطفال     ـ أ.د/مها عاطف محمد توفيق
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     ـ أ.د/أحمد سعيد ذو الفقار

 ـة األشعة التشخيصيــــأستاذ بقسم     دبسمة عبد المنعم دسوقي محم ـ أ.د/
    أستاذ بقسم الباطنة العامـــة      سعيد سيد أحمد خميسأ.د/ ـ 

 أستاذ بقسم الطفيليــــات     ـ أ.د/ نادية صالح النحاس
   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ أ.د/ أشرف محمد أحمد مصطفي
   أستاذ بقسم الهستولوجيا     ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

  رةـــــــــبقسم األنف واألذن والحنجسمعيات أستاذ      حسام سني البهاء طلعتـ أ.د/
 ـــوويأستاذ بقسم عالج األورام والنــــ     ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق

  اــأستاذ بقسم الباثولوجيـــــ    أسماء جابر عبده الصعيدي ـ أ.د/
  أستاذ بقسم الجراحة العامــة     ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني

   أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ حامد السيد حامد اللقوة 
 التجميل والحـــروق ستاذ بقسم جراحةأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

 أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة      غادة عزت حمودةـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية     ـ أ.د/ أمل فتح هللا عبد الرحيم مقلد

  أستاذ بقسم جراحة المخ واألعصاب     ـ أ.د/ هيثم البلتاجي محمد عبدالقادر
 اإلكلينيكيـــــــة   ستاذ بقسم الباثولوجياأ     ـ أ.د/ سهام أحمد زكي خضير 

 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي      ـ أ.د/ أيمن عبد الفتاح حداد  
 ع ـأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمــ     ـ أ.د/ هويدا محمد أنور الشاذلي

    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      هشام محمد فؤاد المزار ـ أ.د/
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      ـ أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش

  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة     عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/ 
     أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية    ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى 

 أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويــــة       على سليماند و ـ أ.د/ محم
 متفرغ بقسم جراحة العظامأستاذ      بهاء الدين محمد السرويـ أ.د/ 
 متفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرةأستاذ      محمد قمر الشرنوبيـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم طب األطفال      ـ أ.د/على محمد الشافعي
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       لممحمود السيد أبو ساـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األمراض المتوطنة    أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 

 األستاذ بقسم الجراحة العامــة ورئيس اإلدارة المركزة       ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي
 .  بالمستشفيات الجامعية 

 ذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم أستا     ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 
 الحيوية )مدير وحدة الجودة بالكلية( ءاألستاذ المساعد بقسم الكيميا    د/ رانيا محمد عزمي الشاذليــ  
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  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية     ـ  د/ عصام الدين إبراهيم شحاته
  ض النساءمدرس بقسم التوليد وأمرا     ـ  د/ وائل جابر السيد الدماطي

   مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة    ـ  د/ عالء الدين عبد السميع عياد
  

 * وحضر كل من اإلنابة أ.د/ رئيس القسم :
  قسم األمراض الصدرية والتدرنب أستاذ   أحمد عامر خميسأ.د/ ـ 

 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــلب مدرس   الجزارفرحات سجي ـ د/ 
 وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :* 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه 
 أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
  أستاذ بقسم الفسيولوجيا رجس صبري يوسف جـ أ.د/  أستاذ بقسم األمراض المتوطنة ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح 

 أستاذ مساعد سمعيات بقسم األنف واألذن والحنجرةـ  د/ عبد المجيد حسن كمال قابل 
 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة   ـ أ.د/ حسين أحمد ندا   أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية  عبد هللا حنفي عبد العزيز ـ   د/

عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 
 ...مجلس متمنيا للجميع دوام التوفيق الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 شكر سيادته أعضاء المجلس على ما قاموا به أثناء الزيارة .* 

 ادل حسين  عبد المعطي األستاذ المتفرغ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية النضمامه للمجلس * ورحب سيادته أ.د/ ع
 *هنأ سيادته كل من :

 رئيسا للجمعية المصرية لجراحة التجميل والحروق  ـ أ.د/ فؤاد غريب8 
 العظامرئيسا للجمعية المصرية لجراحة   ـ أ.د/ أيمن عبيد8 

 الشاشة لحساب وحدة ضمان الجودة حيث أنها الممول لشراء الشاشة .* تنسيق العمل واإلعالنات على 
 بيانات بوحدة الجودة وتفعيل دورها واختيار مشرف عليها من قسم الصحة العامة .* إنشاء وحدة االست
 داري .شهور : أعضاء هيئة التدريس ـــ رؤساء األقسام ــــ العميد والوكالء ــــ أعضاء الجهاز اإل 3* تقييم دوري كل 

 مستشار العميد لشئون الجودة واالعتماد .استحداث منصب * 
 ـــ التكاملي .  الخريجين* تفعيل عمل الوحدات الجديدة : مركز تطوير التعليم ـــ القياس والتقويم ـــ 

تقرير عن  لية(الحيوية )مدير وحدة الجودة بالك ءد/ رانيا محمد عزمي الشاذلي األستاذ المساعد بقسم الكيمياــ *عرضت 
 4102فبراير  42حتى  42زيارة  الجودة واالعتماد في الفترة من 

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

 527/5/3/9102 الموضوع رقم

 الموافـق الثالثـاءوالمنعقـدة يـوم  4108/4102 يمعللعـام الجـا" السادسـةالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 402/2/4/4102حتى  218/2/4/4102 والمتضمنة القرارات من  04/4/4102
 : ـرارـالقــ

 المصادقة
 527/5/3/9102 الموضوع رقم

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

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



   82/3/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

4 

 
 

ر لحضـو ليفربـول بـجنجلترا بالكليـة إلـى الباطنـة العامـة بقسـم المسـاعد األسـتاذ  محمـود محمـد عبـد العزيـز عمـارةــــ أ.د/ 8
لى نفقته الخاصة حيث يوجد لسيادته دعـوة ع 4102مارس  8حتى  2مؤتمر  الجمعية البريطانية ألمراض السكر في الفترة  من 

 لحضور المؤتمر .
ـــ أ.د/ 0 ر مــؤتمر  لحضــو بأســبانيا  دســيفيلياألســتاذ بقســم الجراحــة العامــة بالكليــة إلــى  ســليمان عبــد الــرحمن الشــخ ـــ

يادته بحــث علــى نفقــه الجامعــة حيــث يوجــد لســ 4102يونيــو  01حتــى  04الجمعيــة األوروبيــة لجراحــة المنــاظير فــي الفتــرة  مــن 
 بالمؤتمر .
جالســكو بالمملكــة المتحــدة األســتاذ المســاعد بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة إلــى  نهلــة فكــري علــى عثمــاند/ ــــــ 3

 احيـث يوجـد لسـيادته الجامعـة علـى نفقـة 4102إبريـل  3حتى  0ر مؤتمر الجمعية البريطانية ألمراض الدم في الفترة  من لحضو 
 ؤتمر .المب مقبول بحث

المـدرس المسـاعد بقسـم  أحمـد كمـال السـيد عميـرةالخاصة بالطبيب/  إنهاء بعثة اإلشراف المشتركـــ 0:  *الموافقة على
)تــاريخ انتهــاء العــام الخــامس مــن تــاريخ  42/8/4108األشــعة التشخيصــية بالكليــة وعضــو بعثــة اإلشــراف المشــترك اعتبــارا مــن 

إلسـتكمال  42/8/4102حتـى  41/8/4108ية من اليوم التالي لمدة عام اعتبارا من ـــ منح العضو أجازة دراس4 التسجيل(.
ــداخل  ــدكتورال مــن أرض الــوطن علــى نفقتــه الخاصــة وبــدون مرتبــات بال ــتم المناقشــة والحصــول علــى ال الجــزء الخــارجي علــى أن ت

 . 01/4/4102والخارج بناء على موافقة مجلس القسم على بتاريخ 
 

 حاةة :ثانيا : موضوعات لإل
 552/5/3/9102 الموضوع رقم

والمنعقــدة يــوم  4108/4102" للعــام الجــامعي الخامســة  " الجلســةالدراســات العليــالجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
  . 2/4/4102الموافق  الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 852/5/3/9102 الموضوع رقم

والمنعقــدة يــوم  4108/4102" للعــام الجــامعي  الخامســة" الجلســة  لجنــة القــيم والمبــادي إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا 
 . 42/4/4102الموافق  الثالثاء
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 952/5/3/9102 الموضوع رقم

 األحــدعقــدة يــوم والمن 4108/4102" للعــام الجــامعي السادســة  " الجلســةالمكتبــات لجنــة إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  
 . 3/3/4102الموافق 

 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
 105/5/3/9102 الموضوع رقم

  والمنعقدة يوم  4108/4102" للعام الجامعي السادسة  " الجلسةالعالقات الثقافيةلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 3/3/4102الموافق  األحد

 
 : ـرارـالقــ

 ماإحاطة المجلس عل
 125/5/3/9102 الموضوع رقم

والمنعقـدة  4108/4102" للعـام الجـامعي السادسـة" الجلسـة  شئون التعلـيم والطـالبلجنة إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 . 01/3/4102الموافق  األحديوم 
 : ـرارـالقــ

 إحاطة المجلس علما
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 151/5/3/9102 الموضوع رقم

ـــامليمجإحاطـــة المجلـــس علمـــا بمحضـــر اجتمـــا   ـــام  الطـــب والجراحـــة التك ـــس إدارة برن " للعـــام الجـــامعي الخامســـة" الجلســـة  ل
 . 01/3/4102الموافق  األحدوالمنعقدة يوم  4108/4102
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على ما جاء  بالمحضر
 

 ثالثا : الموضوعات المؤجلة :
 135/5/3/9102 الموضوع رقم

موافقـة مجلـس القسـم علـى تغييـر مسـمي درجـة الـدكتوراه مـن  ــ بشـأن صـابرئيس قسـم جراحـة المـا واألعأ.د/  عرض خطاب
 دكتوراه جراحة الما واألعصاب إلي دكتوراه جراحة الما واألعصاب والعمود الفقري .

 : ـرارـالقــ

 عدم الموافقة
 125/5/3/9102 الموضوع رقم

علــى تســجيل للــدبلوم المهنــي دبلــوم الســموم  الموافقــة ـــ بشــأنعــرض خطــاب أ.د/ رئــيس الطــب الشــرعي والســموم اإلكلينيكيــة 
ة ـــــ : كليـة العلـوم الطبيـة الصـحيوالكيمياء الطبية الشـرعية ودبلـوم دراسـة مسـرح الجريمـة ودوره فـي خدمـة العدالـة تخصصـات 

لية الخدمة اإلجتماعية وما كلية طب األسنان ـــ كلية التكنوبيولوجي وما يعادلها ــــ كلية الطب البيطري ـــ كلية الزراعة وما يعادلها ك
ـــ كليــة امداب ـــــ كليــة إقتصــادي منزلــي  وأي كليــة  خــري  ذات صــله  يــر  يعادلهــا ـــــ كليــة الشــريعة والقــانون أزهــر ــــــ كليــة التربيــة ــــ

ـــ الســموم مــذكورة فــي الالئحــة الداخليــة اإلداريــة والماليــة لمــنح الــدبلوم المهنيــة فــي دراســة مســرا الجريمــة ودورل فــي خدمــة ال عدالــه ــ
والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مرحلــة الدراســات العليــا )نظــام الســاعات المعتمــدة( بكليــة الطــب جامعــة المنوفيــة المعتمــدة مــن المجلــس 

 األعلي للجامعات ونظرا لكثرة األعداد المتقدمة لطلب التسجيل للدبلومات .
 : ـرارـالقــ

 .سرا الجريمة ودورل في خدمة العدالة لخريجي شريعة وقانون أزهر تسجيل دبلوم دراسة مـــ 0 :  الموافقة على
تســجيل دبلــوم الســموم والكيميــاء والطبيــة الشــرعية لخريجــي طــب البيطــري ـــــ طــب األســنان ــــ كليــة علــوم طبيــة الصــحية ـــــ كليــة ـــــ 4

 .. ويرفع للجامعة .التكنوبيولوجي .
 

 رابعا : موضوعات أخري  :
 175/5/3/9102 الموضوع رقم

للمجلـس األعلـى  رفـع طلبهـا بشـأنــ عرض الطلـب المقـدم مـن أ.د/ جيهـان صـالح صـادق مـدير وحـدة القيـاس والتقـويم بالكليـة 
 األسئلة . سؤال لبنك 0211 لتقييم األسئلة المقدمة من طب المنوفية حيث أن الكلية تقدمت للجامعات 

 : ـرارـالقــ

 الموافقـة
 

 والةالب : : موضوعات شئون التعليمخامسا
 175/5/3/9102 الموضوع رقم

على تشـكيل لجنـة الممتحنـين لقسـم الباثولوجيـا للفرقـة األولـي  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 ( على النحو التالي :Foundation 3 لموديول )
 كلية لشئون التعليم والطالب ذ بقسم الباثولوجيا ووكيل الأستا  ــ أ.د/ نانسي يوسف أسعد8 
 ذ ورئيس قسم الباثولوجياأستا  ــ أ.د/ هيام عبد السميع عياد0 
 قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  ــ أ.د/ مها محمد على البطش3 
 الفارماكولوجيا اإلكلينيكية مدرس بقسم  ــ   د/ إيمان محمد سويد4 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
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 155/5/3/9102 ع رقمالموضو

علـى تشـكيل لجنـة الممتحنـين لقسـم الميكروبيولوجيـا للفرقـة  الموافقـةــــ بشـأن  لشـئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكليـة 
 الثالثة .

 : ـرارـالقــ

 الموافقــــة
 185/5/3/9102 الموضوع رقم

لبوليـة علـى تشـكيل لجنـة الممتحنـين لقسـم جراحـة المسـالك ا قـةالموافــــ بشـأن  لشئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 0281/0282للعام الجامعي 

 ذ ورئيس قسم جراحة المسالك البوليةأستا  ــ أ.د/ سلطان محمد سلطان8 
 ذ بقسم جراحة المسالك البوليةأستا ــ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلي0 
 ذ مساعد بقسم جراحة المسالك البوليةأستا المقصودــ   د/ محمد مرزوق عبد 3 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 195/5/3/9102 الموضوع رقم

/ هنـد سـعيد محمـد علـى إلـى هنـد الخريجـةعلى تصـحيح اسـم  الموافقةـــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 0/00/4114بتاريخ  0111لمنوفية بالقرار رقم وذلك بناءا على موافقة لجنة اسعيد محمد على عبد ربه 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة  ... ويرفع للجامعة
 305/5/3/9102 الموضوع رقم

علـى قبـول األعـذار المرضـية المتحانـات الـدور األول لـبعض  الموافقـةــــ بشـأن  لشئون التعلـيم والطـالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 . 4108/4102عي للعام الجامطالب  الفرقة األولي 

 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اسم الطالب م
 األول جميع المواد حنين شوقي محمد الحلو 0

 لنسبة الحضور . %41تحقيق  مطالب محملون بمواد للحضور متأخرون وعد
 المحمله بهاالمواد  اسم الطالب م
 Foundation 1- Foundation 2  بسمة مسعد سعد سمكه 0
 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 532/5/3/9102 الموضوع رقم

 على النحو التالي :على نتيجة تظلمات طلبة الفرقة السادسة  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 تعديل الدرجة الورقة المادة اسم الطالب م
 درجات 01زيادة  نيةالورقة الثا النساء والتوليد أحمد تامر رشاد عبد العال 0
 درجات 02زيادة  لجنة شفوي النساء والتوليد أحمد سعد حسن بدرة 4
 درجات 4زيادة  الورقة األولي النساء والتوليد سارة أحمد جمعة موافي 3
 درجات 4زيادة  الورقة األولي النساء والتوليد يوسف محمد شوقي سليمان 2
 درجات 4زيادة  ورقة األوليال النساء والتوليد  الء صبحي الصباغ 1
 درجات 4زيادة  الورقة األولي النساء والتوليد معتز محمود المعناوي 2
 درجات 4زيادة  الورقة األولي النساء والتوليد محمد أحمد محمد أبو يوسف 4
 درجات 1نقص  الورقة األولي النساء والتوليد عبد الحكيم عمارة شيماء طه 8
 درجات 2زيادة  الورقة الثالثة الجراحة العامة يم  بسيونيمحمد عماد عبد الرح 2
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 درجات 0زيادة  الورقة األولي الجراحة العامة فاطمة صبري حسين جعفر 01
 درجات 4ر1زيادة  الورقة الثانية الجراحة العامة هدي أحمد فوزي رزق 00
 درجات 01زيادة  الورقة الثانية الجراحة العامة الشريفأحمد شوقي عمرو  04
 : ـرارـالقــ

  عبد الحكيم عمارةعلى زيادة الدرجات لجميع الطالب ورفض نقص الدرجات للطالبة/ شيماء طه الموافقة 
 531/5/3/9102 الموضوع رقم

م للفرقـة األولـي للعـاالموافقـة علـى اعتمـاد نتيجـة الفصـل الدراسـي األول ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 على النحو التالي : 4108/4102الجامعي 

 A B C D إجمالي الناجحون F 

Foun  1 322 433 022 32 411 2201 %28ر 
Foun  2 200 422 22 4 413 184 %22ر 
Foun  3 313 422 002 41 438 2444 %22ر 
Foun  4 240 402 23 02 424 1402 %24ر 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة  
 533/5/3/9102 الموضوع رقم

قبول احتساب دورات التدريب التي يقوم بها مركز تطـوير الموافقة على ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
التعلــيم الطبــي وتنميــة المــوارد البشــرية بالكليــة مــن الــدورات المؤهلــة لترقيــات أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة نظــرا 

 الطبي والتطور .لخصوصية التعليم  
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة  
 
 
 
 
 
 
 
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس: سادسا 
 235/5/3/9102 الموضوع رقم

بعد  إالديد اإلجازة أو اإلعارة لى تجعدم الموافقة ع بشأنعرض خطاب أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـــ 
 أداء من مكان عمله بالخارج وتسليمه لوحدة الجودة . تقديم تقرير

 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــة
 753/5/3/9102 الموضوع رقم

 كل : الموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ـــ د/ محمد محمد خلف هللا   السيد أحمد عبد الكريم الشاميد/ ـــ 
 .بذات القسم والكلية مساعد لشغل وظيفة أستاذ بالكلية  ض النساءالتوليد وأمرابقسم  المدرسين

 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعةواألستاتذة المساعدينالموافقة على مستوي األساتذة 
 753/5/3/9102 الموضوع رقم

لشـغل بالكليـة  العظـامالمـدرس بقسـم جراحـة الموافقة على تعيين د/ بهاء زكريا محمد حسـن ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ

 اتذة المساعدين.. ويرفع للجامعةواألسالموافقة على مستوي األساتذة 
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 553/5/3/9102 الموضوع رقم

يـاء الحيويـة الطبيـة المـدرس بقسـم الكيمالموافقة علـى تعيـين د/ ياسـر عبـد السـتار الغباشـي ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين.. ويرفع للجامعة
 853/5/3/9102 الموضوع رقم

ذ المسـاعد بقسـم الكيميـاء الحيويـة األسـتاالموافقـة علـى تعيـين د/ عـزة محمـد كامـل عبـد هللا ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ الطبية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة على مستوي األساتذة .... ويرفع للجامعة
 395/5/3/9102 الموضوع رقم

ستاذ المساعد بقسم طب األطفال األالموافقة على تعيين د/ حاتم حامد أبو العزم الشوربجي ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة الموافقة على مستوي األساتذة
  الموضوع رقم

 

 

 

520/5/3/9102 

عد بقسـم التخـدير المـدرس المسـاالموافقـة علـى تعيـين الطبيـب/ خالـد محمـد إسـماعيل دنيـا ـــ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة... الموافقة

 
 252/5/3/9102 الموضوع رقم

 كل من :الموافقة على تعيين ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 مدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية منعم دويدارـــ الطبيب/ أحمد عبد ال

 مدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية  ـــ الطبيب/ أحمد على عبيد
 على درجة الدكتورال من طب المنوفية . مبذات القسم والكلية نظرا لحصولهلشغل وظيفة مدرس 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 152/5/3/9102 الموضوع رقم

المــدرس المســاعد بقســم القلــب الموافقــة علــى تعيــين الطبيبــة/ فاطمــة الزهــراء عبــد المــنعم ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتورال من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس واألوعية الدموية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعةالموافقة ...
 352/5/3/9102 الموضوع رقم

المعيـد بقسـم جراحـة التجميـل والحـروق الموافقة على تعيين الطبيب/ أحمد سمير أحمـد فـر  ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 252/5/3/9102 الموضوع رقم
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المعيـدة بقسـم طـب األسـرة بالكليـة الموافقة على تعيين الطبيبة/ ناريمان محمـد عبـد الظـاهر ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 منوفية .بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب اللشغل وظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 752/5/3/9102 الموضوع رقم

المـدرس المسـاعد بقسـم جراحـة العظـام الموافقة على تعيين الطبيب/ محمود فتحي  طـاحون ــ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 ال من طب المنوفية .بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتور لشغل وظيفة مدرس بالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 752/5/3/9102 الموضوع رقم

المعيــدة بقســم الباثولوجيــا الموافقــة علــى تعيــين الطبيبــة/ ســامية ســامي محمــد مشــعل ــــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس
 ا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .بذات القسم والكلية نظر لشغل وظيفة مدرس مساعد اإلكلينيكية بالكلية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 552/5/3/9102 الموضوع رقم

لشغل المعيد بقسم التخدير بالكلية الموافقة على تعيين الطبيب/ محمد عصام محمد صبحي ــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 على درجة الماجستير من طب المنوفية . لية نظرا لحصولهبذات القسم والكوظيفة مدرس مساعد 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 
 852/5/3/9102 الموضوع رقم

 التوليـد وأمـراض النسـاءبقسـم  المعيـد محمـد وحيـد عبـد العزيـز/ الموافقة على تعيـين الطبيـبــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية نظرا لحصوله على درجة الماجستير من طب المنوفية .مساعد  لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 295/5/3/9102 الموضوع رقم

ــدريس ــة الت ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئ ــو العطــا ـ ــة/ زهــراء عــزب محمــد أب ــين الطبيب ــى تعي المعيــدة بقســم الباثولوجيــا الموافقــة عل
 بذات القسم والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .لشغل وظيفة مدرس مساعد نيكية بالكلية اإلكلي
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 057/5/3/9102 الموضوع رقم

بقسـم المسـاعد األسـتاذ  ونيمرفـت محمـد عبـد المـنعم الـدالت/ د تجديـد إعـارةالموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس
 . 3/2/4102السعودية اعتبارا من العربية للعام الثامن بدون مرتب للعمل بالمملكة الصحة العامة وطب المجتمع 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 275/5/3/9102 الموضوع رقم

الجراحة العامة بالكلية إعـارة بقسم المساعد األستاذ  محمدعبد المنعم فريد / د النظر في منحـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . تاريخ قيامه بهاالسعودية اعتبارا من العربية بدون مرتب للعمل بالمملكة  أولعام لمدة 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 157/5/3/9102 الموضوع رقم

الجراحـة بقسـم المسـاعد األسـتاذ عبـد السـميع محمـد عبـد الشـهيد  محـرم/ د النظـر فـي مـنحـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 .العامة بالكلية إعارة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل باألمارات العربية المتحدة اعتبارا من تاريخ قيامه بها 
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 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :سابعا
 357/5/3/9102 الموضوع رقم

 سفر كل :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ـــ أ.د0 األســتاذ بقســم أمــراض النســاء والتوليــد بالكليــة إلــى مونتريـــال بكنــدا لحضــور المــؤتمر الــدولي / محمــد ســالمة جــاد ــ

 على نفقة الجامعة حيث يوجد لسيادته بحث  4102مايو  08حتى  02الخامس لتغيير بطانة الرحم واألورام الليفية في الفترة من 
 مقبول بالمؤتمر .

ـــ ط4 ــدر ــ ــثم رضــا صــدقي ب ـــ بــالمغرب لحضــور / هي المــدرس المســاعد بقســم الباطنــة العامــة بالكليــة إلــى الــدار البيضــاء ــ
علــى نفقتــه  4102إبريــل  04حتــى  01المــؤتمر  الســادس عشــر لمجموعــة البحــر المتوســط لدراســة مــرض الســكر فــي الفتــرة مــن 

 الخاصة حيث يوجد لسيادته دعوة لحضور المؤتمر .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 
 275/5/3/9102 الموضوع رقم

 إحاطة المجلس علما بالتقرير المقدم من كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
المــدرس المســاعد بقســم جراحــة المســالك البوليــة بالكليــة وذلــك عــن ســفرل إلــى ســيول م غنيمــي ـــــ ط/ أحمــد ســمير إبــراهي0

علـى  4108أكتـوبر  4حتـى  2الجمعيـة العالميـة للمسـالك البوليـة فـي الفتـرة مـن  38بكوريا الجنوبية لحضور المؤتمر الدولي  الــ 
 .41/01/4108نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار بالقسم بتاريخ 

األســتاذ المتفــرغ بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة بالكليــة وذلــك عــن ســفرل إلــى أبــو ظبــي ـــــ أ.د/ عمــاد فهــيم عبــد الحلــيم 4
 4102ينـاير  02حتـى  04باإلمارات العربية المتحدة لحضور مـؤتمر الصـحة الـدولي الثالـث عشـر لطـب األطفـال فـي الفتـرة مـن 

 .04/4/4102القسم بتاريخ على نفقة الجامعة وقد قام بعمل سيمينار ب
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 775/5/3/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على قبول اإلعتذار المقدم من كل من : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 المدرس بقسم جراحة القلب والصدر  ـــ د/ هشام حسن محمد حسن أحمد8 
 المدرس بقسم جراحة القلب والصدر  ــ د/ محمد جودة محمد عبد اللطيفـ0 

بالكلية عـن عـدم سـفرهما لحضـور المـؤتمر السـنوي للجمعيـة البريطانيـة لجراحـة القلـب والصـدر بلنـدن بالمملكـة المتحـدة  فـي الفتـرة 
 على نفقة الجامعة لتعذر الحصول على تأشيرة السفر . 4102مارس  04حتى  01من 
 : ـرارــالقـ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 775/5/3/9102 الموضوع رقم

الموافقــة علــى عقـد المــؤتمر العلمــي السـنوي الخــامس  لقســم الطــب  ــ بشـأنمـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث 
 كلية .بقاعة االحتفاالت بال 03/4/0282الشرعي والسموم اإلكلينيكية وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 557/5/3/9102 الموضوع رقم

الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لقسم الجراحة العامة في الفترة من  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 بالكلية  . 0282يونيو  08حتى  82
 : ـرارـالقــ
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 للجامعة الموافقة .... ويرفع

 857/5/3/9102 الموضوع رقم

إبداء رأي ومقترحات الكلية في مسودة مذكرة التفاهم بين المستشـفيات  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 الجامعية بجامعة المنوفية والمستشفيات الجامعية البوروندية .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 795/5/3/9102 ضوع رقمالمو

إبداء رأي الكلية في إمكانية التعاون بين الجامعات المصرية والجامعـة  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 األوكرانية من خالل مذكرة تفاهم مع الجانب األوكراني .

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء مالية أي الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .0
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .4
 ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلمية .3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .2
 بية ـ أمراض الكبد .ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الط1
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .2
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 4

 075/5/3/9102 الموضوع رقم

جامعـة المنوفيـة والجامعـة  إبـداء رأي الكليـة فـي إمكانيـة التعـاون بـين ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث 
 الهندية .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .... ويرفع للجامعة

 275/5/3/9102 الموضوع رقم

إبداء رأي ومقترحات الكلية فـي مقتـرح مشـروع البرنـام  التنفيـذي بـين  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ية باكستان اإلسالمية .حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهور 

 : ـرارـالقــ

 : .. ويرفع للجامعة أعباء ماليةأي  الكلية مع عدم تحملعلى البنود التالية  الموافقة
 ـ المساعدة في تفعيل وتنمية الصالت بين الجانبين .0
 ـ تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا .4
 ية .ـ تبادل الزيارات القصيرة بغرض تعزيز الجهود العلم3
 ـ تبادل نشاطات التدريس .2
 ـ إقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت البيولوجيا الطبية ـ أمراض الكبد .1
 ـ المشاركة التبادلية في القطاعات البحثية وتبادل الزيارات والباحثين .2
 ندوات وورش عمل منتظمة ومشتركة. ـ عقد مؤتمرات و 4

 : ثامنا : موضوعات البحوث العلمية 
 175/5/3/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على تسجيل أبحاث للسادة أعضاء هيئة التدريس وهم على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  النحو التالي : 

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم م
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 4 المدرس الميكروبيولوجيا أحمد عطية عطية على سالمةد/  0
 0 أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا عزة ز لول لبيب سيد أحمد د/ 4
 1 مدرس الكيمياء الحيوية منى صالا الدين حبيبد/  3
 4 مدرس الكيمياء الحيوية سالي محمد إبراهيم الحفناوي 2
 4 مدرس الكيمياء الحيوية إيمان مسعود عبد الجيد 1
 2 مدرس الباثولوجيا اإلكلينيكية بالل عبد المحسن منتصر 2
 0 مدرس جراحة المسالك البولية محمد كمال محمود عمر 4
  :ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 : موضوعات الدراسات العليا : تاسعا
 375/5/3/9102 الموضوع رقم

 كل من : رقبول اعتذا الموافقة على ـ بشأن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/
وذلـك  4102العناية المركزة عن دخول امتحان الشفوي دور أبريل و دكتورال التخدير / حسام على عبد العظيم يبالطبـــ 8 

 لظروف والدته الصحية .
شـفوي عملـي و عـن دخـول امتحـان  أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـةدكتـورال / أسماء عبد الكـريم محمـد قنـاوي ةالطبيبـــ 8

 . البعثةوذلك لظروف 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 275/5/3/9102 الموضوع رقم

دبلـــوم وماجســـتير ( 034لعـــدد )الموافقـــة علـــى مــد فتـــرة الدراســـة  ـــ بشـــأنمــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 جامعةوهم:  ... ويرفع لل لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةعلى  الموافقة
 طب المناطق الحارة وصحتهاماجستير   محمد علي عبد الفتاا الداليـ ط/ 0
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  دينا رجب محمود محمد القناويـ ط/ 4
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد زكي عبد العزيز محمدـ ط/ 3
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   عالء حمدي سعيد الغتمىـ ط/ 2
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   أحمد عبد المطلب القلشيـ ط/ 1
 ماجستير الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم   ليلي محمد محمود زيدانـ ط/ 2
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  مصطفي طارق عبد المؤمن خليفةـ ط/ 4
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمد عبد الغني محمد جعفرـ ط/ 8
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمود عبد هللا محمد عثمان/ ـ ط2

 المركزة ماجستير التخدير والعناية  ياسر فتحي محمود صالاـ ط/ 01
 التخدير والعناية المركزةماجستير    أماني ممدوا السيدـ ط/ 00
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   هالة أحمد محمود عضيمةـ ط/ 04
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    في عبد هللانورا لطـ ط/ 03
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير     هيثم السيد عليـ ط/ 02
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شذا أحمد محمد الحماقيـ ط/ 01
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مي فتحي فتحي زمارةـ ط/ 02
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  طفي كاملمني عصام مصـ ط/ 04



   82/3/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

13 

 
 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   مي محمد  ازي الخوليـ ط/ 08
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أماني محمد محسن محمدـ ط/ 02
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن   محمد السيد فؤاد عمارـ ط/ 41
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   يإيمان نبيل فتحـ ط/ 40
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   سارة أشرف الزاللـ ط/ 44
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هند أحمد علي كليبـ ط/ 43
 ماجستير طب وجراحة العين  هبه سعيد سيد أحمد شتيهـ ط/ 42
 ماجستير طب وجراحة العين   أمينة فتحي رضوانـ ط/ 41
 ماجستير طب وجراحة العين  أحمد محمد عبد الحميد عقلط/ ـ 42
 ماجستير طب وجراحة العين   داليا محمد يوسفـ ط/ 44
 ماجستير طب وجراحة العين   دعاء أحمد محمد أحمدـ ط/ 48
 ماجستير طب وجراحة العين  ابتهال شاكر علي علي قنديلـ ط/ 42
 وجراحة العين ماجستير طب  مني عبد الرحمن عبد القويـ ط/ 31
 ماجستير طب وجراحة العين  هشام محمد محمود عبد الهاديـ ط/ 30
 ماجستير طب وجراحة العين  سارة عزت مصطفي القونيـ ط/ 34
 ماجستير طب وجراحة العين   سارة عبد اللطيف محمدـ ط/ 33
 ماجستير طب وجراحة العين  مني حسن توفيق الخرخيسيـ ط/ 32
 ماجستير طب وجراحة العين  حمد أمينياسمين مهدي مـ ط/ 31
 ماجستير طب وجراحة العين   إسراء عبد الرحيم عيسيـ ط/ 32
 ماجستير طب وجراحة العين  سماا أحمد إبراهيم طوالنـ ط/ 34
 ماجستير طب وجراحة العين   ادة محمد محمد الحلبيـ ط/ 38
 لعينماجستير طب وجراحة ا محمود عبد الرؤوف محمد إبراهيمـ ط/ 32
 ماجستير طب وجراحة العين  سمر عبد الشافي محمد الغنامـ ط/ 21
 ماجستير طب وجراحة العين   أحمد مدحت الجيوشيـ ط/ 20
 ماجستير طب األطفال محمد عبد الناصر عبد الباسط سالمـ ط/ 24
 ماجستير طب األطفال  رحاب قنصول أبو الفتوا بدلـ ط/ 23
 ير الجراحة العامةماجست   عمر صباا طه شرفـ ط/ 22
 ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة  مصطفي أحمد حسين الشريفـ ط/ 21
 ماجستير التخاطب  ريهام زينهم مصطفي أبو حلوةـ ط/ 22
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   كريم فتحي الشحات  دمـ ط/ 24
 واألوعية الدموية ماجستير أمراض القلب  محمد محسن عبد الفتاا أحمدـ ط/ 28
 ماجستير جراحة المسالك البولية  محمود حلمي عبد الستارـ ط/ 22
 جراحة العظامماجستير    يسيعزيز ناجي عزيز ـ ط/ 11
 ماجستير جراحة العظام   محمود كمال حسن ايفيـ ط/ 10
 ماجستير جراحة العظام   أندرو عزت لبيب عازرـ ط/ 14
 ماجستير طب األسرة  إيمان صالا زكريا شعبانـ ط/ 13
 ماجستير طب األسرة   الء عادل عبد المنعم مجاهدـ ط/ 12
 ماجستير طب األسرة رحاب صالا عبد العزيز كرم هللاـ ط/ 11
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 ماجستير األشعة التشخيصية سمر سعد الدين محمد عبد الكريمـ ط/ 12
 ماجستير األمراض النفسية والعصبية   مي عاشور علي شلبيـ ط/ 14
 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   الشيماء السيد يوسف ـ ط/18
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   دعاء السيد أمين محمد ـ ط/ 12
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   لبنى رشدي عفيفي ـ ط/ 21
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية  مريم عبد الرحمن علي محمود ـ ط/ 20
 ماجستير عالج األورام والطب النووي  ياسر حلمي حسن محمد  ـ ط/24
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد صالا مرسي شعبان ـ ط/ 23
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية   حمدي محمد حسن طرباىـ ط/ 22
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  داليا عمر قطب بدر الدين ـ ط/ 21
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  سام محمود مصطفى سالمأبتـ ط/ 22
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   عمرو أحمد علي نميرـ ط/ 24
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  زينب محمد إبراهيم بغا ةـ ط/ 28
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  أسماء محمود محمد أحمد سعدـ ط/ 22
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  سر مينا ثروت سمعان ساو يـ ط/ 41
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  إيمان محمد محمد الحدادـ ط/ 40
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  خلود عثمان حسن موسىـ ط/ 44
 دبلوم التوليد وأمراض النساء أماني فتحي عبد العزيز عبد الباريـ ط/ 43
 وأمراض النساء دبلوم التوليد   منى يسري أحمد  انمـ ط/ 42
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   مي صبحي عبد السميعـ ط/ 41
 دبلوم التوليد وأمراض النساء  فاطمة محمد أحد إسماعيل ـ ط/ 42
 جراحة المسالك البوليةدبلوم    أحمد فكري سعد رزقـ ط/ 44
 دبلوم جراحة المسالك البولية  محمود محمد الحسن عليـ ط/ 48
 دبلوم جراحة المسالك البولية  مضان عطية حجازيمحمد ر ـ ط/ 42
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  محمود محمد رشدي عبد الفتااـ ط/ 81
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  وسام أحمد الدريني المتوليـ ط/ 80
 دبلوم األنف واألذن والحنجرة   محمد إبراهيم الشريعيـ ط/ 84
 دبلوم الجراحة العامة  ممحمود حسين عبد المنعـ ط/ 83
 دبلوم طب وجراحة العين   مها أحمد محمد السداويـ ط/ 82
 دبلوم طب وجراحة العين  مريم حنا عبد النور خليلـ ط/ 81
 دبلوم طب وجراحة العين  محمد إبراهيم عبد الحليم البصالـ ط/ 82
 دبلوم طب وجراحة العين   خلود عباس حسن أحمدـ ط/ 84
 دبلوم طب وجراحة العين   سين محمد سالمأماني حـ ط/ 88
 دبلوم طب وجراحة العين  عزة محمد عبد الرحمن متوليـ ط/ 82
 دبلوم طب وجراحة العين   إيمان محمد علي عطيةـ ط/ 21
 دبلوم طب وجراحة العين   محمد محمد أحمد سعيدـ ط/ 20
 دبلوم طب وجراحة العين  إيمان محمد رأفت قاصد كريمـ ط/ 24
 دبلوم طب وجراحة العين  محمد عادلي عبد المحسنط/ ـ 23
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 االطفال طب دبلوم   محمد فراج علي أبوالعالـ ط/ 22
 دبلوم طب المناطق الحارة  أحمد سيد أحمد عبد الرحمنـ ط/ 21
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  دعاء مصطفى سليمان عبد هللاـ ط/ 22
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  نجالء فتحي محمد حسن العنانيـ ط/ 24
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية   نهلة السيد عمر خطابـ ط/ 28
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  هناء ربيع محمد محمد سليمانـ ط/ 22

 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  وفاء عبد العزيز عبد العزيزـ ط/ 011
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  جهجة منار عصام أحمدـ ط/ 010
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء  محمود محمد الكوميـ ط/ 014
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  محمد علي علي أبو عجورـ ط/ 013
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  رباب فارق مسعود عالمـ ط/ 012
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  علي عبدل سمر عبد العزيزـ ط/ 011
 دبلوم جراحة العظام  أحمد مصطفى السيد إبراهيمـ ط/ 012
 دبلوم جراحة العظام                       )عامين(  محمد مصطفى أحمد حربـ ط/ 014
 دبلوم جراحة العظام  مينا ميخائيل رزق حكيمـ ط/ 018
 وم جراحة العظامدبل  أمير عادل سيد معوضـ ط/ 012
 دبلوم األشعة التشخيصية  سمية السعيد عبد الرحيم مهنيـ ط/ 001
 دبلوم األشعة التشخيصية  مصعب السيد عبد المحسنـ ط/ 000
 األطفال طب دبلوم  محمد عبد الكريم محمد بديرـ ط/ 004
 دبلوم طب األطفال  محمد مجدي محرم سيد أحمدـ ط/ 003
 دبلوم طب األطفال  رمضانوليد صالا الدين ـ ط/ 002
 دبلوم طب وجراحة العين  رشا محمد محمد عبدالالـ ط/ 001
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   أميمة عيد محمود عيدـ ط/ 002
 دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد روبي عبد العظيم  ـ ط/ 004
 لطب النفسيدبلوم األمراض العصبية وا  عيد محمد عيد حجازي  ـ ط/ 008
 طب الحاالت الحرجة ماجستير    محمد حماد يونس أحمدـ ط/ 002
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود عبد الفتاا محمودـ ط/ 041
 ) عامين (             ماجستير طب وجراحة العين  باهر أحمد كمال الدين إبراهيمـ ط/ 040
 ماجستير التوليد وأمراض النساء عالء الدين مصطفى عبد الفتااـ ط/ 044
 ماجستير طب األطفال                 ) عامين (  هيثم يوسف علي حسبوـ ط/ 043
 ماجستير طب األطفال  أحمد فؤاد عبد الصادق حليمة ـ ط/ 042
 ماجستير طب األطفال  هبه سماا محمد السمانيـ ط/ 041
 طفالماجستير طب األ  عمرو محمد فتحي الفرماويـ ط/ 042
 ماجستير األشعة التشخيصية  أسماء عبد الحميد حداد هيكلـ ط/ 044
 دبلوم طب األطفال محمد محمد عبد المجيد العجوريـ ط/ 048
 دبلوم التوليد وأمراض النساء   رضا السعيد حسن زهرةـ ط/ 042
 ماجستير الجراحة العامة   أسامه رمضان فرجـ ط/ 031
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   لرازقعبير نجاا محمد عبد اـ ط/ 030
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 ماجستير طب األطفال   محمد عبد الفتاا محمد ـ ط/ 034
 757/5/3/9102 الموضوع رقم

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـورال 40لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـــالق

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

 بأثر رجعي  0/01/4102لمدة عام من   ماجستير طب وجراحة العين  / هبة هللا محمود طه نداــ ط8
 لرعاية الطفل       0/01/4108لمدة عام من     ماجستير األنف واألذن والحنجرة  رباب حسن أحمد عبد المعطي/ ــ ط0
 لظروف خاصة       0/01/4108لمدة عام من     ماجستير التوليد وأمراض النساء / سمر محمود علوان الشوني ــ ط3
 بأثر رجعي       0/01/4101لمدة عام من     ماجستير األنف واألذن والحنجرة   / أحمد محمد عوض العبدــ ط4
 لظروف خاصة       0/01/4108لمدة عام من     نف واألذن والحنجرةدبلوم األ   / أحمد محمد عبد السالمــ ط5
 بأثر رجعي       0/01/4102لمدة عام من     دبلوم األنف واألذن والحنجرة / محمد على على أبو عجور ــ ط6
 رجعي بأثر       0/01/4102لمدة عام من     دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية   / زينب محي الدين منصورــ ط7
 لظروف خاصة     0/01/4108دبلوم أمراض القلب واألوعية الدموية  لمدة عام من  / هبة السيد عبد الجليل المسيري ــ ط1
 لظروف خاصة       0/01/4108لمدة عام من      دكتورال الجراحة العامة / عالء عبد المنعم مصطفي ــ ط2

 لظروف خاصة       0/2/4102لمدة عام من     توليد وأمراض النساءدكتورال ال / عمرو أحمد عبد الغني أحمد ــ ط82
 لظروف خاصة       0/2/4102لمدة عام من     المسالك البوليةدكتورال جراحة  / مصطفي محمود عبد السميع ــ ط88
 أثر رجعيب       0/2/4102لمدة عام من     ماجستير طب وجراحة العين / عبد الغفار طه طه عبد الغفار ــ ط80
 بأثر رجعي       0/01/4101لمدة عام من     ماجستير التوليد وأمراض النساء / فتحية صالح محمد النجار ــ ط83
 بأثر رجعي       0/2/4100لمدة عام من     ماجستير األشعة التشخيصية / محمد محمد صالح الدين ــ ط84
 لرعاية الطفل       0/01/4108لمدة عام من     ينيكيةماجستير الباثولوجيا اإلكل   / سمر سعيد أحمدــ ط85
 لرعاية الطفل       0/01/4108لمدة عام من     ماجستير أمراض الباطنة العامة / رباب جمال رمضان حدوه ــ ط86
 بأثر رجعي       0/2/4102لمدة عام من     ماجستير األنف واألذن والحنجرة   / مصطفي أحمد حسينــ ط87
 لظروف خاصة       0/01/4108لمدة عام من     دكتورال التخدير والعناية المركزة   / أحمد محمد عبده محمدــ ط81
 لظروف خاصة       0/2/4103لمدة عام من     ماجستير طب وجراحة العين   / باهر أحمد كمال الدينــ ط82
 بأثر رجعي   0/01/4101لمدة عام من  رنماجستير األمراض الصدرية والتد / مروة محمد بركات الذهبي ــ ط02
 بأثر رجعي   0/01/4101لمدة ثالثة أعوام  من      دبلوم جراحة العظام / السيد سعيد محمد زهران ــ ط08

 757/5/3/9102 الموضوع رقم

 ماجســـتيربلوم والالــد( درجــة 48لعـــدد )الموافقـــة علــى إلغـــاء القيــد  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليــة للدراســـات العليــا والبحـــوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم إلغاءالموافقة على 
 لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية والتدرن  محمد صالح إسماعيل يوسف ـ ط/8
 لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   الحسن محمد محمد على ـ ط/0
 لتجاوزا المدة القانونية    دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   أحمد ندري محمد خليل ـ ط/3
 لتجاوزا المدة القانونية     ماجستير طب األطفال  علياء عبد الحميد فر  نور الدين ـ ط/4
 مدة القانونيةلتجاوزا ال     دبلوم الجراحة العامة     عماد ناجي فؤاد ـ ط/5
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة  محمد أحمد عبد هللا حويت ـ ط/6
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة   وليد السعيد السعيد محمد ـ ط/7
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 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم الجراحة العامة   انطوان يسري اسكندر  ـ ط/1
 لم يتقدم لدخول االمتحان   الطب والطبيعي والتأهيلدبلوم جمال عبد الغني جاب هللا ءامصع /ـ ط2

 لم يتقدم لدخول االمتحان   دبلوم التخدير والعناية المركزية  العيسوي سهيل العيسوي البناوي ـ ط/82
 م لدخول االمتحانلم يتقد   دبلوم التخدير والعناية المركزية   أسامة محمد محمد حسن رزق ـ ط/88
 لم يتقدم لدخول االمتحان   دبلوم التخدير والعناية المركزية   محمود أحمد عبد المجيد أحمد ـ ط/80
 لم يتقدم لدخول االمتحان   دبلوم التخدير والعناية المركزية   إسالم أبو النجا زيدان مدكور ـ ط/83
 لم تتقدم لدخول االمتحان     دبلوم طب األطفال  فاطمة حسن عبد المحسن ـ ط/84
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم طب األطفال  هشام مجدي محمد شفيق ـ ط/85
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم طب األطفال  محمد عطية عبد الحافظ  ـ ط/86
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم طب األطفال  محمد نصر الدين إبراهيم ـ ط/87
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األطفال  باب محمد أمين شعبانر  ـ ط/81
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األطفال  إبراهيم محمود محمد أحمد ـ ط/82
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األطفال  ياسمين على مصطفي عوف ـ ط/02
 لتجاوزا المدة القانونية     األطفالدبلوم طب   أسماء عاطف مصطفي موسي ـ ط/08
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األطفال  محمد عبد المنعم السيد محمد ـ ط/00
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األطفال  محمد محمد سلطان إسماعيل ـ ط/03
 خول االمتحانلم يتقدم لد     دبلوم جراحة العظام   أشرف أحمد  حمد أحمد ـ ط/04
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم جراحة العظام  هاني محمد هاشم عبد التواب ـ ط/05
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم جراحة العظام  هاني محمد سلمان عوض هللا ـ ط/06
 لم تتقدم لدخول االمتحان     دبلوم جراحة العظام  منار السيد مصطفي البرم ـ ط/07
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم جراحة العظام  أحمد مصطفي عبد المنعم ط/ـ 01
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم جراحة العظام  إيهاب عبادة على أبو هند ـ ط/02
 لم يتقدم لدخول االمتحان     دبلوم جراحة العظام  أحمد على أحمد محمد خليفة ـ ط/32
 لتجاوزا المدة القانونية  الصحة العامة وطب المجتمعدبلوم  محمود عبد هللاأمال محمد الهادي  ـ ط/38
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   رشا رضا أحمد عبد العزيز ـ ط/30
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   ريهام تهامي عبد الستار محمد ـ ط/33
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   مدوح دسوقي أبو زيدبسمة م ـ ط/34
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   محمد أحمد يسري محمد ـ ط/35
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   أسماء عبد الحليم عبد العظيم ـ ط/36
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   د صالح الديم فر إيمان محم ـ ط/37
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   سارة عبد المنعم عبد العزيز ـ ط/31
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية    دعاء على محمد حسين ـ ط/32
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   لعزيز محمد قورةياسمين عبد ا ـ ط/42
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   أسامة السيد أحمد العقب ـ ط/48
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية  مصطفي عبد المجيد عبد الحكيم ـ ط/40
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية    عبد المنعمسماح محمد  ـ ط/43
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية    إسالم سعيد فهمي ـ ط/44
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   عمرو حمدي السيد عبد هللا ـ ط/45
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 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية  إسماعيلمحمود محمد عبد الفتاح  ـ ط/46
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   إسالم سعيد عيد الشهالي ـ ط/47
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   خالد مصطفي أمين سليم ـ ط/41
 لتجاوزا المدة القانونية   ماجستير األشعة التشخيصية   أحمد ضياء أحمد محمد محسن ـ ط/42
 لتجاوزا المدة القانونية      دبلوم سمعيات  نرمين وليم اسكندر مسيحة ـ ط/52
 لتجاوزا المدة القانونية      دبلوم سمعيات  أحمد محمد فتحي عبد الغفار ـ ط/52
 زا المدة القانونيةلتجاو      دبلوم طب األسرة  عماد صالح عباس نويش ـ ط/58
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  محمد رمضان أمير نصر الدين ـ ط/50
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   عفاف مجدي على على ـ ط/53
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  إيمان على عبد الحميد موسي ـ ط/54
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  د السيد محمد عبد المنعممحم ـ ط/55
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  معتز عبد العزيز السبكي ـ ط/56
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  عبد الفتاح صالح الدين إبراهيم ـ ط/57
 لتجاوزا المدة القانونية     طب األسرة دبلوم   أحمد حامد الفقي ـ ط/51
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  شادية سرا  الدين صقر ـ ط/52
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   شيماء حماد محمد على ـ ط/62
 يةلتجاوزا المدة القانون     دبلوم طب األسرة   شيماء حماد محمد على ـ ط/68
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  إيهاب محمد إطاطه موسي ـ ط/60
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   محمد أحمد أنور ـ ط/63
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  هاني عبد السالم عبد السالم ـ ط/64
 لتجاوزا المدة القانونية     لوم طب األسرةدب  محمد عبد الموجود محمد ـ ط/65
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   مي السيد عبد العظيم ـ ط/66
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   شيماء محمد حافظ ـ ط/67
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  محمد محمد عبد اللطيف ـ ط/61
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   إيهاب أحمد شاهيم ـ ط/62
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  نيفين ناصف عبد العزيز ـ ط/72
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  صفاء السيد إبراهيم عبد المنعم ـ ط/78
 لتجاوزا المدة القانونية     وم طب األسرةدبل   نيفين ناير مسعود ـ ط/70
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  محمد حسن بسيوني أيوب ـ ط/73
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  شيماء محمد عبد العظيم ـ ط/74
 ونيةلتجاوزا المدة القان     دبلوم طب األسرة  مي محمد محمود بسيوني ـ ط/75
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  سماح عادل محمد المراكبي ـ ط/76
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة   هناء رمضان العوضي ـ ط/77
 لتجاوزا المدة القانونية     دبلوم طب األسرة  أحمد محمود إبراهيم عباس ـ ط/71

 557/5/3/9102 الموضوع رقم

مينــا مــراد ريــاض عبــد الملــك   / الطبيــبقبــول تحويــل الموافقــة علــى  ـــ بشــأنرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث مــذك
 . دبلوم جراحة المسالك البولية من طب المنوفية إلى طب عين شمس 

 : ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 857/5/3/9102 الموضوع رقم

 أحمد حسن  / أحمد محمد جابرالطبيبإعطاء الموافقة على  ـ بشأنة للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل الكلي
ز الجـزء امادة الجراحة العامة والباثولوجيا الجراحيـة ... علمـا بأنـه قـد اجتـ:  العامةجراحة الدبلوم فرصة استثنائية لدخول امتحان 

  ري بالجزء الثاني .األول لدبلومة الجراحة العامة ومادة المقرر اإلختيا
 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 795/5/3/9102 الموضوع رقم

ــة للدراســات العليــا والبحــوث  ــذكرة أ.د/ وكيــل الكلي ــة اإلشــراف  ـــ بشــأنم ــة علــى تعــديل لجن ( درجــة ماجســتير 02لعــدد )الموافق
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   هم على النحو التالي.. ويرفع للجامعةل تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  األشعة التشخيصيةدكتوراه    عائشة  شريف محمد سعد ـ ط/8
 ( .لوفاةبالكلية  ) األشعة التشخيصيةأستاذ بقسم     عادل محمد الوكيلد/ أ.برفع اسم 
  دكتوراه األشعة التشخيصية   بسمة عادل عبد العزيز  ـ ط/0

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة( .  وكيل  برفع اسم أ.د/ عادل محمد ال
  ماجستير األشعة التشخيصية   سارة محمد سلطان  ـ ط/3

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  
ضافة  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية    أ.د/ محمد رمضان الخولي   وا 

  ماجستير األشعة التشخيصية   أية خيرت على مصطفي  ـ ط/4
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  

ضافة  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية    أ.د/ محمد رمضان الخولي   وا 
  صيةماجستير األشعة التشخي   صفاء إبراهيم بنداري  ـ ط/5

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  
ضافة  أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصية بالكلية       د/ أشرف أنس زيتون  وا 

  ماجستير األشعة التشخيصية   رضوي حامد عبد العزيز  ـ ط/6
 قسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة( أستاذ ب  برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  

ضافة  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية    أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقي   وا 
  ماجستير األشعة التشخيصية  إسراء عبد الظاهر زكي خليفة ـ ط/7

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية       أ.د/ حازم حسن عيد ضافةوا  

  ماجستير األشعة التشخيصية  دعاء مشرف عبد السميع محمد ـ ط/1
 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  

ضافة  التشخيصية بالكلية   أستاذ بقسم األشعة  أ.د/ السيد المكاوي السيد   وا 
  ماجستير األشعة التشخيصية   أسماء جمال برسيم  ـ ط/2

 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  
ضافة  أستاذ مساعد بقسم األشعة التشخيصية بالكلية    د/ محمد شوقي عبد هللا     وا 

  ماجستير األشعة التشخيصية   انأسماء عز الدين شعب ـ ط/82
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 أستاذ بقسم األشعة التشخيصية بالكلية  )لوفاة(   برفع اسم أ.د/ عادل محمد الوكيل  
ضافة  مدرس بقسم األشعة التشخيصية بالكلية    د/ رحاب محمد حبيب     وا 

  ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد صبري فؤاد الحامولي ـ ط/88
 أستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة القاهرة    إيهاب على سليط   أ.د/ محمد إضافة

  دكتوراه جراحة العظام   أحمد عبد العظيم سعد ـ ط/80
   )لسفر للخارج واعتذارل على اإلشراف(كلية الب جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    أسامة جمال أحمد د/  برفع اسم

  ماجستير ميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  الدهشانمها محمد على  ـ ط/83
 أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجيا بالكلية   بجضافة د/ سحر على محمد على

  ماجستير الجراحة العامة   مصطفي كمال عالم  ـ ط/84
 أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بالكلية    د/ عاصم فايد مصطفي   جضافةب

 055/5/3/9102 الموضوع رقم

( درجـــة ماجســـتير 4لعـــدد ) موضـــوع رســـالةالموافقـــة علـــى تعـــديل  ــــ بشـــأنمـــذكرة أ.د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

  لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة موضوع الرسالةتعديل الموافقة على 
 تعديال غير جوهريا   العظام ماجستير جراحة  ـــ ط/ عمر محمد حسن عبده8 

تقييم نتائج تغيير نصف مفصل الفخـذ مـن خـالل المـداخل الجراحيـة المحـدودة ... ) بنـاءا علـى ر بـة المشـرف  موضوع الرسالة :
 الرئيسي( .
 تعديال جوهريا  العينجراحة طب و ماجستير   أميرة كمال عبد المطلبـــ ط/ 0 

ي انتشــار وأســباب وعوامــل الخطــر لضــعف اإلبصــار عنــد كبــار الســن فــي محافظــة مســح ســكاني لمعرفــة مــد موضــوع الرســالة :
  المنوفية ... )عدم توافر الحاالت(.

 255/5/3/9102 الموضوع رقم

 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة الفح  والمناقشة إعادة الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي :/ محمد عادل حامد المزين لطبيبلالجراحة العامة 

 ةجامعة المنوفيـــأستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب     حسام عبد القادر الفلـ أ.د/ 
 ـــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةبقسم الجراحة العامــــــمساعد أستاذ      طارق محي راجحد/   ـ 
 بقسم الجراحة العامـــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة المنوفيــــــــــــــــــةمساعد أستاذ     أحمد صبري الجمالد/   ـ 

 طنطـــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب جامعة أستاذ بقسم الجراحة العامــــــــــــــــــــــــ    حمدي عبد الهادي محمدـ أ.د/ 
 )علي أن يكون األول ، الثاني صوت واحد(

  :ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 155/5/3/9102 الموضوع رقم

( رســالة 81لعــدد )ة الفحــ  والمناقشــة الموافقــة علــى تشــكيل لجنــ ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . ماجستير ودكتوراه

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 التجميل والحروقدكتوراه جراحة   محمد سعد فتوح أبو شعبان ـ ط/8

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ التجميل والحروققسم جراحة ورئيس أستاذ    حمد مجاهدمحمد أـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ التجميل والحروققسم جراحة مساعد بأستاذ    ياسر محمد الشيخد/   ـ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ    فؤاد محمد  ريبـ أ.د/ 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزقازيبكلية الطب جامعة  التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروقجراحة  قسمبأستاذ    أحمد على خشبهـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق  محمد إبراهيم سيد أحمد  ـ ط/0

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ التجميل والحروققسم جراحة ورئيس أستاذ    محمد أحمد مجاهدد/ ـ أ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ التجميل والحروققسم جراحة مساعد بأستاذ    أحمد ثروت نصارد/   ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ    طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهبكلية الطب جامعة  التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ   لحليممأمون إسماعيل عبد اـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دمويةدكتوراه أمراض القلب واألوعية ال مسعد محمد عبد المقصود ـ ط/3

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   محمود على سليمانـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ عية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقلب واألو قسم بأستاذ   محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيــــــــالزقاز  بكلية الطب جامعة القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    السيد محمد فرجـ أ.د/ 

 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  عبد العزيز على بسيوني ـ ط/4
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ـةالقلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم ورئيس أستاذ   والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 

 ـــــــةـــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    محمود كامل أحمدد/   ـ 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بتاذ أس   أيمن محمد السعيدـ أ.د/ 

 الصدرية والتدرنمراض األدكتوراه  هناء عبد المحسن محمد عيد ـ ط/5
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األمراض الصدرية والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرنقسم بأستاذ   حالويإبراهيم إبراهيم المـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ـــــــــــــدرناألمراض الصدرية والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
 ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهبكلية الطب جامعة  األمراض الصدرية والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرنقسم بأستاذ    أحمد جودة الجزارـ أ.د/ 

 دكتوراه طب األسرة  آية مصطفي على بركات ـ ط/6
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ رةطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   تغريد محمد فرحاتـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةقسم ورئيس أستاذ   هالة محمد المصيلحيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    ر خطابأحمد أنو ـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــطنطبكلية الطب جامعة  وطب المجتمعالصحة العامة قسم بأستاذ   صافي ناز السعيد شلبيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه طب المناطق الحارة  هيثم محمد محمد عزب ـ ط/7

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األمراض المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم قسبأستاذ   محمد عالء الدين نواـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أيمن محمد اللحلحـ أ.د/ 
 ةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهبكلية الطب جامعة  ـةاألمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   أيمن يسري عبد الرحيمـ أ.د/ 

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراه   هانم محمد بدوي السيد ـ ط/1
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  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفيــــــــ بكلية الطب ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم ورئيس أستاذ    روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 ـــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهبكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ  سهير عبد الرحمن عبد السميعـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكيقسم بأستاذ   عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــبنهبكلية الطب جامعة  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباثولوجيا اإلكلينيكيالقسم ورئيس أستاذ   ياسر محمد إسماعيلـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 التوليد وأمراض النساءدكتوراه   محمد زكريا ساير داير ـ ط/2

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   دحت عصام الدين حلميمـ أ.د/ 
 ــــــــــرةالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة  ة األورام بالمعد القومي لألورامجراحأستاذ   جمال عميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   محمد أحمد سامي قنديلـ أ.د/ 
 عين شمــــــــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   عمرو الشلقانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 التخدير والعناية المركزةدكتوراه   منة هللا على الشافعي ـ ط/82

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ زةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   أحمد عبد الرءوف متوليـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ زةــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    ياسر إبراهيم فتحيد/   ـ 
 عين شمـــــــــــــــــــــسبكلية الطب جامعة  زةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    جمال الدين عليوةـ أ.د/ 
 التوليد وأمراض النساءدكتوراه  ماهي نبيل محمود عجيز ـ ط/88

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ    محمد عادل السيدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم مساعد بأستاذ   عالء مسعود عبد الجيدد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــمعة المنوفيــــــــبكلية الطب جا د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   محمد إسماعيل صبريـ أ.د/ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ    أحمد يوسف رزقـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األولأن يكون )علي 
 ماجستير عال  األورام والطب النووي  ياسر حلمي حسن ـ ط/80

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ عالج األورام والطب النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوويقسم بأستاذ   محمد أبو الفتوا شحاتهـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ عالج األورام والطب النــــــــــــــوويقسم مساعد بأستاذ   هاجر عبد المجيد العجيزيد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــقـالزقازية الطب جامعة بكلي عالج األورام والطب النـــــــــــــــوويقسم مساعد بأستاذ    رشا محمد حجاجد/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   مي محمد جمال الدين  ـ ط/83
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــمعة المنوفيــــــــبكلية الطب جا ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ   شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ةـــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم ورئيس أستاذ    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــطنطبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتناسلياألمراض الجلدية والقسم بأستاذ   نعيم محمد عبد النبيـ أ.د/ 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   هانم نبوي عبد الفتاح  ـ ط/84

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتناسلياألمراض الجلدية والقسم بأستاذ   شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ةـــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم ورئيس أستاذ    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــبنهبكلية الطب جامعة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ   أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 

 

 التوليد وأمراض النساءماجستير    سالي نجاح طه ـ ط/85
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم مساعد بأستاذ   عالء الدين فتح هللا الحلبيد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم مساعد بأستاذ   محمد عبد هللا رزقد/   ـ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  د وأمراض النساءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم مساعد بأستاذ   مازن عبد الرؤوف محمدد/   ـ 

 التوليد وأمراض النساءماجستير   فتحية صالح محمد ـ ط/86
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   محمد محمود فهميـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم مساعد بأستاذ   عالء الدين فتح هللا الحلبيد/    ـ
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   سيد عبد المنعم محمودـ أ.د/ 
 األزهر ـــ دمياطعة بكلية الطب جام د وأمراض النساءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوليقسم بأستاذ   محمود فاروق ميدانـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 الجراحة العامةماجستير  أسامة رمضان فر  سالم ـ ط/87

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    نهاد عبدل زيدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   يحيي محمد الخطيبد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   هشام شفيق أبو جريدةـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــالقاهبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   أحمد سيد مصطفيد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة  على محمد سامح السيد ـ ط/81
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    نهاد عبدل زيدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   يحيي محمد الخطيبد/   ـ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بستاذ أ   حسام أحمد توفيقـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين أحمد سعد إبراهيم العيسوي ـ ط/82

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ــــــــنطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   هشام محمد فؤاد المزارـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب وجراحة العيــــنقسم مساعد بأستاذ    أمين فصيل اللقوةد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ـــنطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   أشرف حامد الهباقـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  بسمة عطية مصطفي ـ ط/02

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ   هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم مساعد ب أستاذ  معتز فايز الصاويد/   ـ 
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم مساعد ب أستاذ   هاني أحمد خيريد/   ـ 
 المنصــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ   ثروت حسنين مقبلأ.د/ ـ 
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 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 

 

 

 ماجستير طب وجراحة العين  رفيده مصطفي منصور ـ ط/08
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم ورئيس أستاذ  عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم مساعد ب أستاذ   عادل جالل زكيد/   ـ 
 بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــا راحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنطب وجقسم مساعد ب أستاذ   أحمد محمد سعيدد/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  سارة نشأت عبد المجيد ـ ط/08
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ    صابر حامد السيدـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم مساعد ب أستاذ   فريد محمد وجديد/   ـ 
 ــــــــــــــورةالمنصــــــبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ    أحمد الهويديـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  عبد الغفار طه طه  ـ ط/00

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ   هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم عد بمسا أستاذ  أسماء محمد إبراهيمد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ    محمد فتحي فريدـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال شاهينمحمد حلمي أحمد  ـ ط/03

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     ادة محمد المشدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    شاهين على دبورـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال إسالم عبد العاطي سليمان ـ ط/04

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــالقسم ورئيس أستاذ   فادي محمد الجنديـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــلطب جامعة المنوفيــــــــبكلية ا طب األطفـــــــالقسم مساعد بأستاذ   نجوان يسري صالحد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــالقسم بأستاذ   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــبنهبكلية الطب جامعة  الطب األطفـــــــقسم بأستاذ     رضا سندـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال إيمان يحيي صفي الدين محمد ـ ط/05

  اللجنة :
 ةـــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األقسم بأستاذ    فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــالقسم مساعد بأستاذ   سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ـــــالطب األطفــقسم بأستاذ   محمد رمضان الشنشوريـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال  نشوي على عبد السميع ـ ط/06

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــطب جامعة المنوفيــــــــبكلية ال طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     ادة محمد المشدـ أ.د/ 
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 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــقسم بأستاذ    شاهين على دبورـ أ.د/ 

 
 ماجستير طب األطفال أسماء عبد المنعم محمود ـ ط/07

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ــــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــالقسم ورئيس أستاذ   فادي محمد الجنديـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــقسم بأستاذ   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ـــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   حامد محمد الشرقاويـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األنف واألذن والحنجرة ماجستير وائل فهمي محمدي الخولي ـ ط/01

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األنف واألذن والحنجرةقسم بأستاذ  عبد اللطيف إبراهيم الرشيديـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــــة األنف واألذن والحنجرةقسم ورئيس أستاذ   ام عبد الونيس بحيريعصـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األنف واألذن والحنجرةقسم بأستاذ   ياسر خليل عبد الوهابـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــا األذن والحنجرةاألنف و قسم ورئيس أستاذ    محمد ناصر الشيخـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األنف واألذن والحنجرةماجستير  مصطفي أحمد حسين الشريف ـ ط/02

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األنف واألذن والحنجرةقسم بأستاذ   عمرو عبد المنعم البنهاويـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األنف واألذن والحنجرةقسم بأستاذ   أيمن السيد عبد العزيزـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األنف واألذن والحنجرةقسم بأستاذ   عادل ثروت عطا هللاـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة طنطـــــــــا األنف واألذن والحنجرةقسم ورئيس أستاذ    محمد ناصر الشيخـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  كريم فتحي الشحات آدم ـ ط/32

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـ ب واألوعية الدمويـةالقلقسم مساعد بأستاذ    محمود كامل أحمدد/   ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة القلب واألوعية الدمويــةقسم مساعد بأستاذ   وليد عبدل إبراهيم حامدد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــابنهــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ   سعد محمود إبراهيمد/ أ. ـ

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  عمر فوزي السيد ندا ـ ط/38
  اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ   طارق صالا خليلد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة القلب واألوعية الدمويــةم قسمساعد بأستاذ    ادة محمود سلطاند/   ـ 
 ةــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي القلب واألوعية الدمويــةقسم ورئيس أستاذ   والء فريد عبد العزيزد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــبكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ   مجدي محمد المصريد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد سامي عبد الجليل ـ ط/30

  اللجنة :
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 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ   محمود على سليماند/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة القلب واألوعية الدمويــةقسم مساعد بأستاذ    وليد عبدل إبراهيمد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ    أيمن محمد السعيدد/ أ. ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  كمال أحمدأحمد محمد  ـ ط/33
  اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   أحمد را ب توفيق سالمد/    ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   محمود محمد عبد العزيزد/    ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم ورئيس أستاذ   عبد هللا عبد العزيز بهنسيد/ أ. ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الباطنة العامةقسم بأستاذ   جمال فتحي محمد النجارد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  بسام حمزة رمضان أمام ـ ط/34

  اللجنة :
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــعة المنوفيبكلية الطب جام الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   سناء سيد حافظ جزاريند/ أ. ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 ــةجامعة المنوفي بمعهد الكبد القومي ـــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــقسم بأستاذ    السيد شعبان ثرولد/ أ. ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة محمود عبد الشافي صبحي ـ ط/35
  اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   محمود عبد العزيز قورةد/ أ. ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   محمود محمد عبد العزيزد/    ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمد أحمد شعباند/ أ. ـ
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  الباطنة العامةقسم بأستاذ   محمد جمال الدين سعديد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد صالح درويش ـ ط/36
  لجنة :ال
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   أحمد را ب توفيق سالمد/    ـ
 القوات المسلحـــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  مساعد الباطنة العامةأستاذ   دنيــــــــــــــــــــــــــــهاني السعد/    ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد محمد الترامسي ـ ط/37
  اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي طنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةالباقسم بأستاذ   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   السيد إبراهيم الشايبد/    ـ
 الزقازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  الباطنة العامة مساعدأستاذ    أيمن فتحي عرفهد/    ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة عالء حمدي سعيد الغتمي ـ ط/31
  اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــجامعة المنوفي بكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   إبراهيم محمد البغداديد/ أ. ـ
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطب جامعة  بكلية مساعد الباطنة العامةأستاذ   وليد أحمد صالا الديند/    ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة باهر السيد معداوي راضي ـ ط/32
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  اللجنة :
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــة المنوفيبكلية الطب جامع الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ
 ــةبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ   أشرف  ريب ضلعد/    ـ
 ـــةالمنوفيــــــــــــــجامعة الكبد والجهاز الهظمي بمعهد الكبد القومي أستاذ    السيد شعبان ثروةد/ أ. ـ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  أحمد أبو بكر زكي عمر ـ ط/42
  اللجنة :

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   محمود عبد العزيز قورةد/ أ. ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم بمساعد أستاذ    أحمد را ب توفيقد/    ـ
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي الباطنة العامةقسم مساعد بأستاذ   ياسين صالا ياسيند/    ـ
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة بكلية الطب  الباطنة العامةقسم بأستاذ   كمال محمد عكاشةد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 والمناعة الميكروبيولوجيا الطبيةماجستير  شيماء صالح عبد العزيز ـ ط/48

  اللجنة :
 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفي وجيا الطبيةالميكروبيولقسم ورئيس أستاذ   مبروك محمود  نيمد/ أ. ـ
 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفي ةــــــــــــــــــــــــــــالميكروبيولوجيا الطبيقسم بأستاذ    أمل فتح هللا مقلدد/ أ. ـ
 ـــةجامعة المنوفي بمعهد الكبد القومي الميكروبيولوجيا الطبيةقسم بأستاذ   إيناس محمد محمودد/ أ. ـ

 ماجستير الباثولوجيا سهي أحمد أنور مصطفي ـ ط/40
  اللجنة :

 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفي الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ   مشيرة محمد عبد الواحدد/ أ. ـ
 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفي الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقسم بأستاذ   أسماء جابر عبدل محمدد/ أ. ـ
 طنطــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   كريمة إبراهيم الدسوقيد/ أ. ـ

 ماجستير األشعة التشخيصية محمد محمد صالح الدين ـ ط/43
  اللجنة :

 ـــةمعة المنوفيبكلية الطب جا األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   بسمة عبد المنعم دسوقيد/ أ. ـ
 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفي األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   محمد عبد العزيز معاليد/ أ. ـ
 طنطابكلية الطب جامعة  ةاألشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم مساعد بأستاذ   هيثم هارون السعيد امامد/    ـ

 ماجستير الجراحة العامة محمود محمد عبد المحسن ـ ط/44
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   يزتامر فخري عبد العز د/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 

 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ـــــةالجراحة العامــقسم بمساعدأستاذ   دي المطاهرهشام المحمد/   ـ 
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  حسام محمد على عبد الحميد ـ ط/45
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم بستاذ أ  عز الدين صالح إبراهيمد/ أ. ـ
 ةـــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ زةــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    صفاء محمد هاللد/ ـ   
 ةالمنوفيـجامعة  بمعهد الكبد القومي زةـالتخدير والعناية المركقسم بمساعد أستاذ    فعتعماد كامل ر د/   ـ 
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 التخدير والعناية المركزةماجستير   أحمد محمد سليمان ـ ط/46
  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــبكلية الطب جامعة  زةــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ    أحمد على الضبعـ أ.د/ 

 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    ياسر إبراهيم فتحيد/   ـ 
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    أماني سعيد عمارد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   أحمد أشرف السيد ـ ط/47
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   عز الدين صالح إبراهيمد/ أ. ـ
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــــــــــــالعناية المركالتخدير و قسم مساعد بأستاذ    صفاء محمد هاللد/ ـ   
 طنطــــــــــــــــــاجامعة  بكلية الطب زةـــــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ   أحمد سعيد الجباليد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  محمود عبد القوي عبد الحكيم ـ ط/41
  ة :اللجن
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   عز الدين صالح إبراهيمد/ ـ أ.
 ةــــــــــــــــــــــعة المنوفيـــــبكلية الطب جام زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ   نجوي محمد عبد الغنيد/   ـ 
 ةالمنوفيجامعة  بمعهد الكبد القومي زةـــــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    عماد كامل رفعتد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  إيمان أحمد فتحي عبد الوهاب ـ ط/42
  اللجنة :
 قناة السويسبكلية الطب جامعة  زةالتخدير والعناية المركــــــقسم ورئيس أستاذ   صالا عبد الفتاا محمدـ أ.د/ 

 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    أماني سعيد عمارد/   ـ 
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي زةالتخدير والعناية المركـقسم مساعد بأستاذ    إيمان سيد إبراهيمد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   أماني ممدوح السيد ـ ط/52
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   عز الدين صالح إبراهيمد/ أ. ـ
 ةــــبكلية الطب جامعة المنوفيـ زةــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بمساعد أستاذ    محمد هالل صفاءد/ ـ   
 ـاـــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــجامعة  بكلية الطب زةـــــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   سهير مصطفي سليماند/ أ. ـ

 التخدير والعناية المركزةماجستير  حمد طارق على يوسفم ـ ط/58
  اللجنة :
 قناة السويسبكلية الطب جامعة  زةالتخدير والعناية المركــــــقسم ورئيس أستاذ   صالا عبد الفتاا محمدـ أ.د/ 

 ةــعة المنوفيـــــــبكلية الطب جام زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ   أشرف مجدي إسكندرد/   ـ 
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي زةالتخدير والعناية المركـقسم مساعد بأستاذ    إيمان سيد إبراهيمد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير  ياسر فتحي محمود صالح ـ ط/50
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــمركالتخدير والعناية القسم بأستاذ   عز الدين صالح إبراهيمد/ أ. ـ
 ةــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ زةــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    صفاء محمد هاللد/ ـ   
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي زةير والعناية المركالتخدقسم مساعد بأستاذ    عماد كامل رفعتد/   ـ 

 ماجستير طب الحاالت الحرجة  شريف رزق عبد الفتاح ـ ط/53
  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةــــــــــــــــــالتخدير والعناية المركقسم ورئيس أستاذ    حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 
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 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ   بد الغنينجوي محمد عد/   ـ 
 المنوفيةجامعة  بمعهد الكبد القومي زةالتخدير والعناية المركقسم ورئيس أستاذ  عصام الدين عبد الفتاا السيدد/ أ. ـ

 
 الحرجة ماجستير طب الحاالت معاذ عز الدين محمد محمد ـ ط/54

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ   عز الدين صالح إبراهيمد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــكلية الطب جامعة المنوفيـــــب زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ   نجوي محمد عبد الغنيد/   ـ 

 ةبمعهد الكبد القومي جامعة المنوفيـــــ التخدير والعناية المركزةقسم مساعد بأستاذ    عماد كمال رفعتد/ ـ   
 ماجستير طب الحاالت الحرجة  محمد إسماعيل الغزولي ـ ط/55

  اللجنة :
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بستاذ أ  أسامة عبد هللا الشرقاويد/   ـ 
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    الهام السيد الفقيد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  زةـــــــــية المركالتخدير والعناقسم بأستاذ  أحمد على عبد الحميد الضبعد/ أ. ـ

 ماجستير التخدير والعناية المركزة  محمد حماد يونس أحمد ـ ط/56
  اللجنة :

 ةــالطب جامعة المنوفيـــــــبكلية  زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ   أسامة عبد هللا الشرقاويد/   ـ 
 ةــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــ زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم مساعد بأستاذ    الهام السيد الفقيد/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  زةـــــــــالتخدير والعناية المركقسم بأستاذ  أحمد على عبد الحميد الضبعد/ أ. ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   أيمن الحسين الجزار ـ ط/57
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ   ماجدة مصطفي حجاجد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ   بر عنتر فرجعزة جاد/    ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ   محمد عبد الواحد جابرد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بستاذ أ   نهي نبيل د يمد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  الرشيدي هأية محسن عبد ـ ط/51

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ   شوقي محمود الفرارجيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ   مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ
 بنهـــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ   حأحمد عبد الوهاب صالد/    ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  مي مبروك محمد عبد المقصود ـ ط/52
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعة بكلية الطب جام األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ   إيمان عبد الفتاا سليطد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد أحمد باشاد/ أ. ـ
 بنهـــــــــــــــــــــــــاكلية الطب جامعة ب األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ   أسماء محمد الرفاعيد/    ـ

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  شهالء عبد الرحيم عيسي ـ ط/62
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ    عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
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 المنوفيــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ   عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ   إيمان عبد الفتاا سليطد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    بسمة مراد علىد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير  هبه نظمي نصر الدين شحاته ـ ط/68

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ألمراض الجلدية والتناسليةاقسم بأستاذ   محمد عبد المنعم شعيبد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ   عزة جابر عنتر فرجد/    ـ
 المنوفيــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ية والتناسليةاألمراض الجلدقسم ورئيس أستاذ    عالء حسن مرعيد/ أ. ـ
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    نهي نبيل د يمد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الطفيليات  أيمن على أحمد محمد ـ ط/60

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بمعهد الكبد القومي الطفيلياتقسم بأستاذ   عبد الجواد السيد سعدد/ أ. ـ
 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــجامعة  بمعهد الكبد القومي الطفيلياتقسم بأستاذ   عبد الجواد السيد سعدد/ أ. ـ
 األزهر بناتجامعة  بكلية الطب  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ   سعدية عبد الهادي سيد د/ أ. ـ
 ــــــــــــةالمنوفيــبكلية الطب جامعة  الطفيليــــــــــــــــــــــــاتقسم مساعد بأستاذ    أماني أحمد راضيد/    ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 دكتوراه الطفيليات نهي أحمد إبراهيم أبو خليل ـ ط/63

  اللجنة :
 ــــــــةالمنوفيــــــبكلية الطب جامعة  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ   محمد محمد عبد الغفارد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ   منى محمد كامل السبكيد/ أ. ـ
 المنوفيــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــاتالطفيليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ   أميمة كامل الشافعيد/ أ. ـ
 القاهـــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  الطفيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتقسم بأستاذ   موسي عبد الجواد موسيد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون  
 ماجستير الجراحة العامة هيثم محمد عاطف حامد ط/ ـ64

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    نهاد عبدل زيدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــلية الطب جامعة المنوفيــــــــبك الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   يحيي محمد الخطيبد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   أحمد حسني إبراهيمـ أ.د/ 

 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقكلية الطب جامعة ب الجراحة العامةقسم بأستاذ    حسام أحمد توفيقد/ أ. ـ
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير الجراحة العامة  أحمد ماهر حامد مجرية ـ ط/65
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــمعة المنوفيــــــــبكلية الطب جا الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   يحيي محمد الخطيبد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   محمود جمال الدين حجاجد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــلقاهاجامعة  بمعهد األورام القومي الجراحة العامةقسم بأستاذ  أحمد مصطفي أحمد محمودد/ أ. ـ

 ماجستير الجراحة العامة  محمد ماهر عبد الغفار ـ ط/66
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  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم ورئيسة أستاذ   حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفيـــ جراحة القلب والصدرقسم مساعد وقائم بعمل أستاذ   رفيق فكري سليماند/   ـ 
 ةـــبكلية الطب جامعة المنوفيـــ جراحة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب والصدرقسم مساعد بأستاذ   إسالم محب إبراهيمد/   ـ 
 القاهرةبكلية الطب جامعة  جراحة القلب والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرقسم بأستاذ   محمد إبراهيم سويلمد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 جراحة العامةال دكتوراه أميرة محمد عبد المنعم الفقي ـ ط/67

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ   أحمد فرج أحمد القاصدـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيـــــ الجراحة العامةقسم مساعد بأستاذ   محمد صبري عمارد/   ـ 
 ةـــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــــةقسم ورئيسة أستاذ   حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــالقاهجامعة  بمعهد األورام القومي الجراحة العامةقسم بأستاذ    جمال أبو عميرةد/ أ. ـ
 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال  هيثم يوسف على حسبو ـ ط/61
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     ادة محمد المشدـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  ــــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    أحمد عبد الباسطـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال منال أبو الفتوح السيد يوسف ـ ط/62

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــالطب جامعة المنوفيــــــــبكلية  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفـــــــقسم بأستاذ    فهيمة محمد حسانـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أحمد عبد الباسطـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير  سمر محمد محروس أبو قورة ـ ط/72

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ    أحمد عامر خميسـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الصدرية والتدرنقسم مساعد بأستاذ   د موسي الحبشيمحمو د/   ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــبنهبكلية الطب جامعة  األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ    أحمد جودة الجزارـ أ.د/ 
 الصدرية والتدرن األمراضماجستير   إجالل أحمد النجار ـ ط/78

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ    أحمد عامر خميسـ أ.د/ 

 ةبكلية الطب جامعة المنوفيــ األمراض الصدرية والتدرنقسم مساعد بأستاذ    رنا حلمي الهلباويد/   ـ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــقبكلية الطب جامعة  األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ   الشحاتحنان محمد ـ أ.د/ 
 دكتوراه الهستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا(  هيثم محمد سويلم ـ ط/70

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الهستولوجياقسم بأستاذ   جمال محمد هجرسـ أ.د/ 
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 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الهستولوجياقسم بأستاذ   ماجدة أحمد منصورـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ الهستولوجياقسم بأستاذ    بثينة لبيب محمودـ أ.د/ 
 المنصــــــــــــــــــــــــــورةبكلية الطب جامعة  الهستولوجياقسم بأستاذ   يسناء أحمد الشربينـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد عبد الحكيم سالم ـ ط/73

  اللجنة :
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــة الطب جامعة المنوفيبكلي القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ   سعيد شلبي منتصرد/ أ. ـ
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة القلب واألوعية الدمويــةقسم مساعد بأستاذ    وليد عبدل إبراهيمد/   ـ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيــة القلب واألوعية الدمويــةقسم مساعد بأستاذ    وليد عبدل إبراهيمد/   ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكلية الطب جامعة  القلب واألوعية الدمويــةقسم بأستاذ   مجدي محمد المصريد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير األشعة التشخيصية  أية يسري مصطفي ـ ط/74

  اللجنة :
 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفي شعة التشخيصيةاألقسم بأستاذ    هالة حافظ محمدد/ أ. ـ
 ــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفي األشعة التشخيصيةقسم مساعد بأستاذ   محمد شوقي عبد هللاد/    ـ
 ــــــــــــــــــــاطنطــــــبكلية الطب جامعة  األشعة التشخيصيةقسم مساعد بأستاذ   محمد عادل التواميد/    ـ

 دكتوراه الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية نجوي محمود محمد حبيب ـ ط/75
  اللجنة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ   سامي عبد الهادي حمادد/ أ. ـ
 ــةبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بمساعد تاذ أس  أميرة محمد الصعيديد/    ـ
 ـةبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم ورئيس أستاذ   صفاء عبد الظاهر أميند/ أ. ـ
 المنصــــــــــــــــــــورةلية الطب جامعة بك الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ   سحر عبد العزيز الدكروريد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 األسرةطب ماجستير  رفيدة محمد إبراهيم السقا ـ ط/76

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفي طب األسرةقسم بأستاذ   تغريد محمد فرحاتد/ أ. ـ
 ـــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفي طب األسرةقسم ورئيس أستاذ    هالة محمد شاهيند/ أ. ـ
 ــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة المنوفي طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    أمل محمد سالمةد/    ـ
 ين شمسعبكلية الطب جامعة  طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    ادة محمود خفاجيد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب وجراحة العين غادة محمد محمد الحلبي ـ ط/77

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ    حاتم محمد مرعيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ   محمد فؤاد المزارهشم ـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــابنهـــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــنقسم بأستاذ    محمد فتحي فريدـ أ.د/ 
 ماجستير طب وجراحة العين  باهر أحمد كمال الدين ـ ط/71

  اللجنة :
 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــ طب وجراحة العيــــــنقسم مساعد بأستاذ   فريد محمد وجدى فريدد/ ـ 
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 ةبكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــــــــــ نطب وجراحة العيــــــقسم مساعد بأستاذ    عادل زكي جاللد/ ـ 
 بكلية الطب جامعة بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طب وجراحة العيــــــنقسم مساعد بأستاذ    محمد أمين هيكلد/ ـ 

 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق أحمد إبراهيم فهيم إبراهيم    ـ ط/72

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ    ؤاد كشكطارق فـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ   داليا محمد مفرا السقاـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بتاذ أس   فؤاد محمد  ريبـ أ.د/ 
 ــــــــــــــاـــطنطبكلية الطب جامعة  التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ   السيد محمد عبد الرازقـ أ.د/ 

 واحد(صوت  ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال محمود محمد أبوخليل  الخولي ـ ط/12

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    مها عاطف توفيقـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراألزهــــــــبكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   على عبد اللطيف عافيةـ أ.د/ 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق محمود محمد الرفاعي    ـ ط/18

  اللجنة :
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ    فؤاد محمد  ريبـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــــة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــــروققسم جراحة بأستاذ   داليا محمد مفرا السقاـ أ.د/ 
 بكلية الطب جامعة المنوفيـــــــة التجميل والحـــروققسم جراحة ورئيس أستاذ    محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 
 القاهرةبكلية الطب جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــروقالتجميل والحقسم جراحة بأستاذ   خالد مكين عبد العظيمـ أ.د/ 

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  رشا ممدوح عزب  ـ ط/10

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــةنوفيبكلية الطب جامعة الم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    عزة وجيه زناتيد/ أ. ـ
 ـةبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم مساعد بأستاذ   عال عبد الهادي منصورد/    ـ
 ةـبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بمساعد أستاذ   أميرة محمد الصعيديد/ أ. ـ
 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبكلية الطب جامعة  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    لى شكريدينا عد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  غادة زغلول محمد شبل ـ ط/13

  اللجنة :
 ـــةبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ   دسامي عبد الهادي حماد/ أ. ـ
 ــةبكلية الطب جامعة المنوفي الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    نيرة فهمي جرجسد/ أ. ـ
 ةـمنوفيبكلية الطب جامعة ال الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ   سامي مصطفي بدويد/ أ. ـ
 األزهرةبكلية الطب جامعة  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم بأستاذ   شريف فهمي محمودد/ أ. ـ

 صوت واحد( ني، الثا األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األطفال محمد عبد الفتاح محمد  ـ ط/14

  اللجنة :
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 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــــــــقسم بأستاذ   على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أحمد ثابت محمودـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   محمود طاهر الموجي ـ أ.د/
 ماجستير طب األطفال   مني عادل النحراوي ـ ط/15

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب األطفــقسم بأستاذ   على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة المنوفيــــــــ طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   مها عاطف محمد توفيقـ أ.د/ 
 األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكلية الطب جامعة  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   محمود طاهر الموجيـ أ.د/ 

 355/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  قة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالمواف ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   .  إيمان كمال الدين زكي عواض/ ةبيبللط التخدير والعناية المركزةفي 
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 255/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  ة على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافق ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / محمد عبد هللا محمد النحاس  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 755/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـة الموافقة على ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / حسام حسن عبد الرحيم فوزي  .بيبللطفي جراحة التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 755/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  د التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتما ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / شيماء السيد رمضان جنينة  .بيبةللطفي الكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 555/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  تقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتماد ال ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / مروة محمد إبراهيم محمد خليل  .بيبةللطفي الكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 855/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  تقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتماد ال ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / أمل محمد عبد الحميد داود  .بيبةللطفي الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 595/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  اد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتم ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   / عزة عبد المنصف جمعه أحمد  .بيبةللطفي أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 085/5/3/9102 الموضوع رقم

الـدكتوراه  قارير الفردية والجماعية ومنح درجـةالموافقة على اعتماد الت ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
  / محمد بكر غريب الجيزاوي  .بيبللطفي الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 285/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة و  ـــ بشــأنم
 .%41ر14 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ محمد الشناوي عبد الحسيب عبد الهادي بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 185/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــ ـــ بشــأنم
 .%83ر24 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ إسماعيل سعيد محمد عبد الرحمن بيبللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 385/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوث م
 .%22ر42 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أمل ياسين عبد الحميد مراد بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 285/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدر   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأناســات العليــا والبحــوث م
 .%41ر80 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ هبه جمال عبد الحميد بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 785/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنالكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%42ر48 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ راجية عبد الرؤوف محمد يوسف بيبةللطالماجستير في طب األطفال 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 785/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%24ر22 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد عطية محمد محجوب بيبللطالماجستير في جراحة األذن واألنف والحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 امعة... ويرفع للج  الموافقة
 

 585/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%21ر24 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ أحمد هشام فايد جاد هللا بيبللطالماجستير في جراحة األذن واألنف والحنجرة 

 : ـرارــالقـ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 885/5/3/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر12 ونسبة مئويةجدا  جيد عام بتقدير/ أسماء محمود شكري البنا بيبةللطالماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 895/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســـبة مئويـــةجيـــد//  عـــام بتقـــديراعيل أحمـــد البشبيشـــي / محمـــود إســـمبيـــبللطالماجســـتير فـــي األمـــراض الصـــدرية والتـــدرن 

 .%21ر22
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 095/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%41 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ داليا هشام الشرقاوي بيبةللطصدرية والتدرن الماجستير في األمراض ال

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 295/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر81 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ محمد أبو الفتوح أحمد عثمان بيبللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 195/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــ ـــ بشــأنم
 .%44ر04 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ سهيلة صبري محمد خلف هللا بيبةللطالماجستير في التخدير والعناية المركزة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 395/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة بشــأن ـــم
ــة والتناســلية  ــي األمــراض الجلدي ــد المــنعم مصــطفي برســيم بيبــةللطالماجســتير ف ــد//  عــام بتقــدير/ أســماء عب  ونســبة مئويــةجي

 .%43ر23
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 295/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث م
 .%44ر41 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ نهي عادل عبد هللا شاهين بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 795/5/3/9102 وضوع رقمالم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر48 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ نشوي حلمي عالم رضوان بيبةللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  وافقةالم
 795/5/3/9102 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%41ر42 ويةونسبة مئجيد جدا  عام بتقدير/ محمد رجب محمد اللطف بيبللطالماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 595/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســبة مئويــةجيــد//  عــام بتقــديرمــد مصــطفي / أمــاني محمــد محســن محبيبــةللطالماجســتير فــي األمــراض الجلديــة والتناســلية 

 .%28ر22
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 895/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%82ر48 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرسمر رشاد السيد عبد الفتاح  /بيبةللطالماجستير في الفسيولوجيا 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 599/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 ونســبة مئويــةجيــد//  عــام بتقــدير/ حمــدي نجــاح عبــد الــودود محمــد بيــبللطأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة الماجســتير فــي 

 .%28ر32
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 008/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   والجماعيــة ومــنح درجــة الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة ـــ بشــأنم
 .%40ر32 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد محمد شعبان إبراهيم بيبللطالماجستير في أمراض الباطنة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

 280/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   ى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــةالموافقــة علــ ـــ بشــأنم
 .%44ر18 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ حسام الدين أحمد عبد الفتاح أبو دنيا بيبللطالماجستير في جراحة العظام 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 180/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــ  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنا والبحــوث م
 .%22ر20 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ مينا رمزي راغب بطرس بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 380/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة  الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنللدراســات العليــا والبحــوث  م
 .%24ر44 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ محمد عبد الباسط محمد الفرماوي بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 280/5/3/9210 الموضوع رقم
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ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%22ر02 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير شريف عبد المنعم إسماعيل/ بيبللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 780/5/3/9102 وضوع رقمالم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%82 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ هبه هللا محمد سالم سالم بيبةللطالماجستير في طب وجراحة العين 

 : ـرارـالقــ

 . ويرفع للجامعة..  الموافقة
 780/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%83ر22 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ محمود عبد العزيز مغاوري نافع بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 580/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%43ر44 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ حسين محمد عبد الوارث إسماعيل بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 880/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%80ر24 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقديرحامد هاني الصاوي يسن  /بيبللطالماجستير في التوليد وأمراض النساء 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 098/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%42ر12 ونسبة مئويةجيد جدا  عام بتقدير/ إسالم على مختار الخليفة بيبةللطالباطنة العامة  الماجستير في أمراض

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 082/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   مــنح درجــةالموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة و  ـــ بشــأنم
 .%43ر82 ونسبة مئويةجيد//  عام بتقدير/ ليديا مجد مكرم نصر بيبةللطالماجستير في الجراحة العامة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 282/5/3/9102 الموضوع رقم

طــب المنــاطق الحــارة عليــا فــي الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات الـــ بشــأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )محمود محمد شحاته / للطبيبوصحتها 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 182/5/3/9102 الموضوع رقم

رقيـة / ةللطبيبـالسـمعيات ة على منح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي الموافقـ بشأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )صالح سعد عياد 

 : ـرارـالقــ
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 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 382/5/3/9102 الموضوع رقم

 التوليـد وأمـراض النسـاءالموافقة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )نورا جودة عبد العظيم نصار / ةللطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 282/5/3/9102 الموضوع رقم

جراحـة المسـالك البوليـة الموافقة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن يل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وك
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )مصطفي محمد حسن إبراهيم / للطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 782/5/3/9102 رقمالموضوع 

جراحـة المسـالك البوليـة الموافقة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ـ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )إيهاب جمال صموئيل / للطبيب
 : ـرارـالقــ

 .. ويرفع للجامعة.  الموافقة
 

 782/5/3/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبطـب األطفـال الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
 . ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية8وذلك طبقا لنص المادة )إبراهيم محروس أبو سبع الجوهري 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 582/5/3/9102 الموضوع رقم

/ للطبيـبطـب األطفـال الموافقـة علـى مـنح دبلـوم الدراسـات العليـا فـي ــ بشـأن مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
 دراسات العليا بالكلية .( من الالئحة الداخلية لل8وذلك طبقا لنص المادة )سارة إبراهيم السيد سعفان 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 882/5/3/9102 الموضوع رقم

طــب وجراحــة العــين الموافقــة علــى مــنح دبلــوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشــأن مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية . (8وذلك طبقا لنص المادة )محمد جمال إبراهيم عيد / للطبيب
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 298/5/3/9102 الموضوع رقم

جراحــة األذن واألنــف الموافقــة علــى مــنح دبلـوم الدراســات العليــا فــي ـــ بشـأن مـذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحـوث 
 ( من الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية .8وذلك طبقا لنص المادة )م محمود رياض أحمد إبراهي/ للطبيبوالحنجرة 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 081/5/3/9102 الموضوع رقم

 بــة( طالــب وطال21) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضو  رسالة الماجستير والدكتورال لهم على النحو التالي 
 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   محمد  السيد محمد طايل ط/ـــ 8
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 :  الرسالة موضوع
 عملية تجميل األنف .القياس الكمي العوجاج األنف قبل وبعد 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسماذ بأست    ـ أ.د/ داليا مفرا السقا

 ـــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسممدرس ب   ـ  د/ أحمد عبد العزيز تعلب

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق  أسامة رفعت محمد أحمد عويضة ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

 التغيرات المناعية بالجسم بعد زراعة حضوات السيليكون بالثدي .
 المشرفون : 

 لمنوفيــــــــــــــــــــــــةا جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ أحمد ثروت نصار
 

 دكتوراه جراحة التجميل والحروق   محمد سمير إسماعيل ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضوع

 والمركزية .تصغير الثدي باستخدام السديلة العلوية 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسماذ ورئيس أست    ـ أ.د/ محمد أحمد مجاهد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب جراحة التجميل والحروق  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ ياسر محمد الشيخ

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  أحمد محمد توفيق شعبان /طـــ 4
 :  الرسالة موضوع

 التنبؤ بمرضية األم في فترة ما حول الوالدة بواسطة بروتين سي التفاعلي في حاالت التمزق المبكر لأل شية الجنينية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب لنساء التوليد وأمراض ا قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ عالء مسعود عبد الجيد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ رجب محمد داود

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةية الطب بكلالتوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب    ـ  د/ أميرة أحمد فتحي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسممدرس ب    ـ  د/ مروة محمد داود

 وأمراض النساءماجستير التوليد   عبد الغني أحمد محمد جويد ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

التنبؤ بنجاا إنهاء اإلجهاض الفائت باستخدام عقار الميزوبرستول في األثلوث األول من الحمل عن طريق قياس مستوي هرمون 
 الحمل بالدم .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب نساء التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض ال قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد أحمد سامي قنديل

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب   ـ  د/ أحمد محمد ثروت أبو دقيقة

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــد وأمراض النساء التوليــــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ  د/ هبة ماجد أبو شاد

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  الدين  أحمد حموده محمد حسام ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

ر في األثلوث األول من إستخدام الموجات الصوتية للتنبؤ بفشل الحمل المبكر في المريضات الالتي يعانين من اإلجهاض المتكر 
 الحمل .
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ زكريا فؤاد سند

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب أمراض النساء التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد و  قسممدرس ب   ـ  د/ عبد الحسيب صالا سعد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب    ـ  د/ داليا إبراهيم محمد

 النساءماجستير التوليد وأمراض   رحاب محمد إبراهيم حجا  ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضوع

 دقة اختبار إنزالق األحشاء بالموجات فوق الصوتيه في التنبؤ بوجود التصاقات داخل البطن  .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ زكريا فؤاد سند

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ حامد السيد اللقوة

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ طارق محمد سيد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب    د/ أيمن السيد سليمانـ  

 ماجستير التوليد وأمراض النساء أسماء عبد العزيز محمد عبد العزيز ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

 يك ومسحه عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق الرحم .مقارنه الفحص البصري مع حامض الخل
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ أسامة على الكيالني

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب مراض النساء التوليــــد وأ قسمأستاذ مساعد ب    نبيه إبراهيم الخوليـ  د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسممدرس ب    ـ  د/  يات شعبان حميدة

 اجستير التوليد وأمراض النساءم  هاجر سعيد على البسيوني ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 تقييم التغيرات في وضع الرحم بعد الوالدة القيصرية بواسطة الموجات الصوتية .
 المشرفون : 

 ـــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب التوليـــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ زكريا فؤاد سند

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب   ـ  د/ عبد الحسيب صالا سعد

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد أحمد محمد حسانين ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

عات الممتدة من الكلوموفين لتحفيز التبويض في مرضي تكيسات المبيض المقاومة للتحفيز في العالج باليتروزول أو بالجر 
 المجتمعات ذات الدخل المحدود .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليد وأمراض النساء  قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ محمد عبد الغني عمارة

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب   اهيم محمد مرسيـ  د/ داليا إبر 

 ــــــــةالمنوفيــــــــــــــ جامعةبكلية الطب التوليــــــــــــــــــــــــــــــــد وأمراض النساء  قسممدرس ب    ـ  د/ أميرة أحمد فتحي

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   هند محمد طاهر محمد ط/ـــ 88
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار أمراض الكلي المزمنة في مرضي السمنة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
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 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ محمود محمد عمارة

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــ قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ خالد محمد أمين الزرقاني

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الصحة العامة وطب المجتمع  قسممدرس ب    ـ  د/  دير ماهر الشيخ

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  محمد محمود أحمد بنداري ط/ـــ 80
 :  الةالرس موضوع

 االرتباط بين السمنة وأمراض الكلي المزمنة بين البالغين .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب   ينـ  د/ ياسين صالا ياس

 المنوفيـــــة جامعةبكلية الطب الصحة العامة وطب المجتمع  قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ إيمان عبد العظيم سالم
 
 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  هيام كمال عبد العظيم الفقي ط/ـــ 83
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار القصور الكلوي المزمن في المرضي المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةلية الطب بكالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   سعيد سيد أحمد خميسـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    أحمد محمد زهرانـ  د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــرةطب األســــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ مساعد ب   نجوي نشأت حجازيـ  د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    هبة السيد قاسمـ  د/ 

 اض الباطنة العامةماجستير أمر   أحمد إبراهيم محمد مهنا ط/ـــ 84
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بين مستوي أمونيا الدم ودوالي المرئ في مرض تليف الكبدي .
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــةالمنوفيــ جامعةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ إيهاب أحمد عبد العاطي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ وليد محمد فتحي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب  ـ  د/ عبد الناصر عبد العاطي جاد هللا

 ماجستير أمراض الباطنة العامة  طارق عبد القادر عبد الرحيم ط/ـــ 85
 :  الرسالة موضوع

 تغيرات البالزمااسيل كارنتين واألحماض األمينية في النو  الثاني من مرض الكلي السكري .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   محمد عبد الرؤوف قرنيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــة الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   ـ  د/ شيماء كمال الدين زوين

 المنوفية جامعة الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية بمعهد الكبد القومي قسممدرس ب  ـ  د/ شيماء عبد الستار رفعت زكي

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة عزت محمد عبد الوهاب عبد هللا ط/ـــ 86
 :  الرسالة موضوع

 الكيميائي النسيجي عن عامل نخر الورم ألفا في عينات القولون واألمعاء في مرضي مرض التهاب األمعاء .الكشف المناعي 
 المشرفون : 
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 ـــــــــــةالمنوفيـــــــــــ جامعةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ إيهاب أحمد عبد العاطي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ أسماء جابر عبدل

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــــــــ قسمأستاذ مساعد ب   ـ  د/ السيد إبراهيم الشايب

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ  د/ أحمد عز العرب عبد العليم

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  بد هللاهبه كمال عبد الخالق ع ط/ـــ 87
 :  الرسالة موضوع

دراسة وجود عالقة محتملة بين ماتريكس جال بروتين وفيتامين )د( على تكلس األوعية الدموية في مرضي االستصفاء الدموي 
 المنتظم ذوي المستويات المختلفة من هرمون الباراثورمون .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   سـ أ.د/ سعيد سيد أحمد خمي

 ــــــــــــةالمنوفيــــــــــ جامعةبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ أحمد محمد زهران

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    ـ  د/ أحمد را ب توفيق

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةالطب  بكلية الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمب مدرس   محمد جمال الدين الهلباويـ  د/ 

 ةالمنوفيــــــــ جامعةالتصوير الطبي التشخيصي بمعهد الكبد القومي  قسممدرس ب   محمد السيد عبد السميعـ  د/ 
 ماجستير طب األطفال  مروة محمد عبد هللا خليل ط/ـــ 81

 :  الرسالة موضوع
ستخدام األستامينوفين مقابل األيبوبروفين عن طريق الفم في عالج القناة الشريانية مقارنة الموجات الصوتية على القلب بين ا

 السالكة في األطفال حديثي الوالدة .
 المشرفون : 

 ـــــــــــــــــــةالمنوفيـــ جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/  ادة محمد المشد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمزميل ب   ـ   د/ حنان مصطفي السيد

 ماجستير طب األطفال   هبه حلمي داود ط/ـــ 82
 :  الرسالة موضوع

 ية على مقاومة اإلرثروبويتين وزيادة الوزن بين الجلسات في األطفال مرضي الغسيل الكلوي المزمن .تأثير وظيفة الغدة الدرق
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/  ادة محمد المشد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   ـ   د/ هبه هللا محمد ناصر بحبح

 ماجستير طب األطفال  هشام محمد السيد محمد ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 .لنمو بين أطفال المدارس اإلبتدائية الذين يعيشون في منطقة فوة محافظة كفر الشيخ معدل انتشار اإلصابة بمرض توقف ا
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ ب   الشافعيمحمد على ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمب أستاذ مساعد   منير الالهونيداليا ـ   د/ 

 يــــــــــــــــــــــةالمنوف جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   ـ   د/ زين عبد اللطيف عمر

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    ـ   د/ وائل عباس بحبح

 ماجستير طب األطفال  مروة إبراهيم حامد حبيب ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضوع

 كارتيتين على عالج األنيميا في مرضي األطفال الخاضعين بإنتظام لجلسات الغسيل الكلوي تأثير عقار ل
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/  ادة محمد المشد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ مساعد ب   ود أحمد الحاويـ   د/ محم

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   ـ   د/ هبه هللا محمد ناصر بحبح

 ماجستير طب األطفال   زينب محب محمد فايد ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضوع

 تأثير العالج الضوئي على عدد الصفائح الدموية في األطفال حديثي الوالدة المصابين بالصفراء .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــــــــ قسمأستاذ ب    ـ أ.د/  ادة محمد المشد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمزميل ب   ـ   د/ حنان مصطفي السيد
 
 

 دكتوراه طب األطفال  محمد عادل حسن أبو قورة ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضوع

تجربة عشوائية محكومه مقارنة دواء الدوبامين بدواء األدرينالين في عالج حاالت الصدمه الناتجة عن التسمم البكتيري في 
 األطفال .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفــــــــــــ قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ محمد سعيد المكاوي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ نجوان يسري صالح

 ماجستير طب األطفال   وليد فتحي محمد شلبي ط/ـــ 04
 :  الرسالة موضوع

 دة كاملي النمو الذين يعانون من اليرقات .تأثير العالج الضوئي على عالمات الموت المبرمج للخاليا في األطفال حديثي الوال
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ أحمد أنور خطاب

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـ قسممدرس ب   ـ   د/ باسم عبد الفتاا الجزار

 ـــةالمنوفيـــــــــــــــــــ جامعةبكلية الطب الكيمياء الحيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ محمد جمال الدين الهلباوي

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سلمي عزت عبد المجيد ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 قياس الوعي باألمراض المنقولة جنسيا لدي السيدات في محافظة المنوفية بمصر .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    عبير شوقي رفاعي ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضوع

 تقييم انزيم السوبر أوكسيد ديسميوتاز في مرضي الكف : دراسة إكلينيكية ومناعية هيستوكيميائية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ أسماء جابر عبدل

 ةالمنوفيـــــــــــــــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــة  قسمأستاذ مساعد ب    ـ   د/ هشام نبيل خالد
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 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   منة عبد المنعم عبد المنصف ط/ـــ 07
 :  الرسالة موضوع

 ( في سرطان الجلد الغير ميالنومي .4( ، )0الهيبارانيز )دراسة مناعية هيستوكيميائية إلظهار 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   المنعم شعيبـ أ.د/ محمد عبد 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ   د/ مروة محمد داود

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أسماء صبري أبو النصر ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 اإلثارة الذاتية الجنسية في طالب جامعة المنوفية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   أ.د/ محمد عبد الواحد جابر ـ

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر سعيد شعبان أبو حجازي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 في مرض ذو الفقا  الشائع . 1ي أر دراسة مناعية هيستوكيميائية للــــ أل ج
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاا سليط

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــة األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــ قسممدرس ب   ـ   د/ هبه هللا سعد الدين خليل

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    إيمان أحمد الصباغ ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار وعوامل الخطر المحتملة للضعف الجنسي لإلناث في مرضي الصدفية والبهاق .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــة  قسممساعد ب أستاذ    ـ   د/ هشام نبيل خالد

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ هبه هللا سعيد الدين بازيد

 ر األمراض الجلدية والتناسلية ماجستي  أية أحمد محمد عبد المنعم ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضوع

 تأثير االجهاد على الوظيفة الجنسية لدي الطبيبات .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    يد دومههالة الس ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضوع

 تأثير مرض الصلع الوراثي على الحالة النفسية لدي الرجال والسيدات .
 المشرفون : 

 ـــــــــــــةالمنوفيـــــــــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء كامل حامد سالمة ط/ـــ 33
 :  الرسالة موضوع

 في سرطان الجلد الغير ميالني  دراسة مناعية هستوكيميائية . 2دور الهوميوبوكس أ 
 المشرفون : 



   82/3/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

46 

 
 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناسليـ قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسممدرس ب   ـ   د/  يات شعبان حميدة

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   انا سمعانمريان سمير رض ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضوع
 . التآليل التناسلية وخارج التناسلية المتعددة على جودة الحياة االجتماعيةتأثير 

 المشرفون : 
 منوفيــــــــــــــــــــــةال جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   الشيماء السيد عيسي ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضوع

 معدل انتشار القصور الجنسي أثناء الحمل في السيدات في منطقة دلتا مصر .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ليـــــــــــــــة األمراض الجلدية والتناس قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيناس حامد جودة يوسف ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضوع

 دراسة للمقارنة بين الديرموسكوب وجهاز ذو كفاءة منخفض التكلفة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمب أستاذ   ـ أ.د/ ماجدة مصطفي حجاج

 المنوفيـــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ هبه هللا سعد الدين خليل

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سارة أحمد عباس السيد ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضوع

 جودة الحياة في مرضي الشعرانيه .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  حمن رسالنسلمي دخيل عبد الر  ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضوع

 الخلل الجنسي الوظيفي في السيدات لدي الرجال الذين يعانون من القذف المبكر
 المشرفون : 

 ــــــــــــــــــــةالمنوفيــ جامعةبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد الواحد جابر

 ماجستير الجراحة العامة   حسن إبراهيم صابر الحو ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة : إصالا الفتق اإلربي الخلقي في األطفال بفتح مقابل عدم فتح القناة اإلربية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــة الجراحة العامـــ قسمأستاذ مساعد ب   ـ د/ تامر فخري عبد العزيز

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب    ـ د/ أحمد نبيل فوزي

 ة ماجستير الجراحة العام  أحمد ربيع محمد حسنين ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 مقارنة بين الطرق المختلفة في عملية إستئصال الطحال بالمنظار .
 المشرفون : 
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 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ة العامـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــالجراح قسمأستاذ ب  ـ أ.د/ أشرف عبد الهادي زين الدين

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الجراحة العامـــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ مساعد ب   د/ محمود جمال الدين حجاج   ـ

 ماجستير الجراحة العامة   محمد مبروك محمد الصباغ ط/ـــ 48
 :  الرسالة موضوع

ة في مرضي التحصون الصفراوي الغير معقدة ومضاعفاتها بعد العمليات العالقة بين وجود البكتريا في العصارة الصفراوي
 الجراحية .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الجراحــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة  قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ أيمن أحمد البتانوني

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الجراحــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   د الجليل البلشيـ   د/ محمد عب

  عال  األورام والطب النوويماجستير    محمد أحمد شلبي ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 مرضي سرطان الرأس والرقبة الذين يتلقون العالج اإلشعاعي .تأثير المكمل الغذائي )جلوتامين( على 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ب النوويــــــــــــــعالج األورام والط قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد أبو الفتوا شحاته

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ب النوويــــــــــــــلطعالج األورام وا قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق

 المنوفية جامعةبكلية الطب عالج األورام والطب النووي  قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ إيناس أبو بكر الخولي

 المنوفية جامعةبكلية الطب نووي عــــــــــــــــــــــــــــالج األورام والطب ال قسممدرس ب    ـ   د/ سوزي فوزي جوهر

 ماجستير جراحة المسالك البولية   محمود عبد العزيز عامر ط/ـــ 43
 :  الرسالة موضوع

إستئصال الكلية الجزئي مقابل إستئصال الكلية الجذري للكتل الكلوية محدودة اإلنتشار : تحليل نقدي من حيث نتائج األورام 
 والتأثير على وظائف الكلي .

 رفون : المش
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ سلطان محمد سلطان

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحـــــــــــــــــــة المسالك البوليــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحـــــــــــــــــــة المسالك البوليــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ محمد عبد الجابر سليم

 ماجستير جراحة المسالك البولية    إبراهيم على أنور على ط/ـــ 44
 :  لرسالةا موضوع

تقييم ونتائج ضعف كفاءة عضالت المثانة عند المرضي الذين يعانون من أنسداد في عنق المثانة بسبب تضخم البروستاتا 
 الحميد .

 المشرفون : 
 ــــــــــــةالمنوفيــــــــــ جامعةبكلية الطب  جراحة المسالك البوليــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ سلطان محمد سلطان

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحـــــــــــــــــــة المسالك البوليــــــــــــــــــــة قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــةجراحـــــــــــــــــــة المسالك البوليـــــــــــ قسممدرس ب   ـ   د/ محمد السيد الغرباوي

 ماجستير طب المناطق الحارة  عالء جمال سعيد مطاوع ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضوع

 تقييم دور شرائط تحليل اإلستريز وميلوبيروكسيداز في تشخيص اإللتهاب البريتوني التلقائي في مرضي تشمع الكبد .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض المتوطنـــــــــــــــــة قسمأستاذ ورئيس    عاطف أبو السعود على ـ أ.د/
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 ـــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب  راض المتوطنـــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــاألم قسمب مدرس   أبو زيد أحمد طعيمة ـ   د/ أحمد

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــة قسمب مدرس   محمد جمال الدين الهلباويـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين  سها سعيد فتحي عبد المقصود ط/ـــ 46
 :  الرسالة موضوع

وقطرة موكسيفلوكساسين  %  1.5موعتين من المرضي لدراسة فاعلية استخدام قطرة األزيسرومايسين مقارنة عشوائية بين مج
 على االلتهاب البكتيري الصديدي لملتحمة العين بالعيادات الخارجية بجامعة المنوفية . % 0.5

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  ــــــــــــــــــــينطب وجراحة العـــــــــــــــ قسمأستاذ ب   ـ أ.د/ هشام محمد فؤاد المزار

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  طب وجراحة العـــــين قسمأستاذ مساعد ب    ـ   د/ سامح سعد مندور

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أحمد محمد عبد العال ط/ـــ 47
 :  لرسالةا موضوع

 سجل حدوث احتشاء في عضلة القلب الغير مصحوب بانسداد في شرايين القلب التاجية في معهد القلب والقومي .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويـــــــــــــــــــة قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ والء فريد عبد العزيز

 القاهـــــــــــــــــــــــــرة جامعةبمعهد القلب القومي  القلب واألوعية الدمويـــــةاستشاري      ـ أ.د/ أحمد مجدي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب   ـ   د/ وسام الدين الشافعي حداد

 التخدير والعناية والمركزةدكتوراه   كريم محمد محمد على مخيمر ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

مقارنة تأثير إستخدام التخدير الموضعي للجارفقارية الصدرية بإستخدام الموجات فوق الصوتية والتخدير الموضعي لألعصاب ما 
الشوكية في عالج األلم المصاحب لعمليات سرطان الثدي : بين العضالت الصدرية والتخدير الموضعي لتحت العضلة الناصبة 

 دراسة مقارنة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية والمرك قسمبأستاذ   خالد موسي محمود أبو العينينـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةـــــالتخدير والعناية والمرك قسممساعد أستاذ    ـ   د/ أشرف مجدي إسكندر

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب  زةــــــــــــــــــــــــالتخدير والعناية والمرك قسممدرس ب   ـ   د/ طارق عبد السالم الحناوي

 المنوفيـــــة جامعةبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسمأستاذ مساعد ب   ميـ   د/ زينب عبد العزيز قاس
 ماجستير الباثولوجيا    أية يسري أبو زيد ط/ـــ 42

 :  الرسالة موضوع
 . دور مسار تكون الدهون على سرطان القولون

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيـــــــــــــ قسمأستاذ ب    ـ أ.د/ رحاب منير سمكة

 ـــــــــةالمنوفيـــــــــــــ جامعةبكلية الطب الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ داليا رفعت الشراكي

 المنوفيــــــــــــــــــــــة جامعةبكلية الطب الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  قسممدرس ب    ـ   د/ مروة محمد داود

 الصحة العامة وطب المجتمعدكتوراه    أحمد حلمي زغلول ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

وبائيات النزالت المعوية الناتجة عن فيروس الروتا وتحليل فعالية تكلفة إدخال تطعيمة بين األطفال أقل من خمس سنوات بإحدي 
 محافظات مصر .

 المشرفون : 



   82/3/0282األحد الموافق  المنعقدة يوم 0281/0282للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

49 

 
 

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسمأستاذ ورئيس    ـ أ.د/ أميمة أبو الفتح محمد

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  ة وطب المجتمعـــــــــــــــــالصحة العام قسمأستاذ ب   ربيع الدسوقي البهنسيـ أ.د/ 

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسمأستاذ مساعد  ب   ـ   د/ ياسر عطا شحاته  نيم

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب  الصحة العامة وطب المجتمع قسمأستاذ مساعد  ب   ـ   د/ زينب عبد العزيز قاسمي

 المنوفيــة جامعةبكلية الطب  ة وطب المجتمعــــــــــــــــــــالصحة العام قسممدرس  ب    ـ   د/  دير ماهر الشيخ

 دكتوراه األمراض العصبية   شيري سليم فوزي ط/ـــ 58
 :  الرسالة موضوع

 الطرفية في مرضي التصلب المتعدد . إزالة الميالين لألعصاب
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسية قسمأستاذ ورئيس     ـ أ.د/ رشا على القباني

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسية قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ أكثم إسماعيل األمام

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  األمراض العصبية والنفسيـــــــــــــــــــة قسممدرس ب   د/ جيالن محمود سالم  ـ 

 دكتوراه جراحة العظام   أمين رمزي عبد الملك ط/ـــ 50
 :  الرسالة موضوع

 إعادة االستبدال الكلي لمفصل الفخذ بعد العدوي على مرحلتين .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسمأستاذ ب    .د/ حسان أحمد نعينعـ أ

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــامجراحة العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ محمد الصاوي حبيب

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قسمأستاذ مساعد ب   ـ   د/ ياسر سعد الدين حنوت

 المنوفيـــــــــة جامعةبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة العظــ قسممدرس ب   ـ   د/ سامح محمد مرعي

 812/5/3/9102 الموضوع رقم

ــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث   الموافقــة علــى اعتمــاد التقــارير الفرديــة والجماعيــة ومــنح درجــة ـــ بشــأنم
 .%81ر13 ونسبة مئويةجيدجدا  عام بتقدير/ محمد صالح سليم بيبللطليد وأمراض النساء الماجستير في التو 

 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 811/5/3/9102 الموضوع رقم

 الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الرابع للقسم بعنوان : ـ بشأنعرض خطاب أ.د/ رئيس قسم األشعة التشخيصية 
(The Dark Zones of Radiology) - بقاعــة المـؤتمرات بالــدور التاســع  01/3/0282وذلــك يـوم الخمــيس الموافـق

 بالمستشفي التخصصي .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة  الموافقة
 

لى هنا انتهى المجلس من نظر الموضوعات المعروضة بجدول األعمال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/  أحمـد وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  لى جمال الدينأحمـد ع
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أحمدددد أحمدددـد علددد  أ.د/                                                                   حسام سني البهاء ةلعتأ.د/ 
 جمال الدين
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