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 أمانة المجالس واللجان 

 مجلس الكلية محضر اجتماع
 1029/1010" للعام الجامعي السابعة" الجلسة 

 8/3/1010الموافق  األحدالمنعقدة يوم و

 العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0291/0202" للعام الجامعي السابعةالجلسة عقد مجلس الكلية "
 :حضور كل منب عميد الكلية ورئيس المجلس محمود عبد العزيز متولي قورةبرئاسة أ.د/  8/3/0202الموافق  األحديوم 

 كيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب  و     ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود

 وكيل الكلية لشئـــــــــــــــــــــــون البيئـــــــــــــــــــــــــــة    عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد     محمد أحمد سامي قنديل ـ أ.د/
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
  ــاــيس قسم الباثولوجيـــــــــرئ     مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/
  رئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة     أ.د/والء فريد عبد العزيز موسي ـ
 ـعقسم الصحة العامة وطب المجتمـ 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/ إيمان عطية التونسي

   جراحة المسالك البوليةرئيس قسم      سلطان محمد سلطان أ.د/ ـ
 يـــــــــــــةرئيس قسم الكيمياء  الحيو      ـ أ.د/مها أحمد فتحي حمودة

 قسم الطفيليــــات            رئيس    نادية صالح محمد النحاسـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسم       حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 ـة ة التشخيصيــــاألشعقسم رئيس     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/

 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     أ.د/ عصام الدين جابر صالح ـ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

   ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي     ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 
  رئيس قسم األمراض الصدرية والتدرن      الوهاب  أحمد عامر عبد ـ أ.د/

  قسم الهستولوجيارئيس      ـ أ.د/ مايسة عطية أحمد كفافي
 ةقسم التخدير والعناية المركـــز رئيس       إبراهيم غادة علي حسنأ.د/ ـ 

   رئيس قسم الفسيولوجيا     ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف
 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــليس رئ     سمر جابر أحمد سليماند/ ـ أ.

 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس     أحمد أنور عطية خطابـ أ.د/ 
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      محمد أبو الفتوح شحاتة ـ أ.د/

   رئيس قسم جراحة العظــــــام     ـ أ.د/ أيمن محمد محمود عبيد
 قسم األمراض المتوطنةرئيس     الغني اللحلح ـ أ.د/ أيمن محمد عبد 

 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 
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  قسم طب األســـرةرئيس  قائم بعمل      أمل أحمد سالمةد/   ـ 
  ةــــــــإلكلينيكيا قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا     ـ   د/ مها محمد على البطش 

   أستاذ متفرغ بقسم طب األســــرة     ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 أستاذ بقسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكيــــــــة    ـ أ.د/ عادل حسين عبد المعطي عمر

  أستاذ بقسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل
  ح واألجنـــةأستاذ بقسم التشري     ـ أ.د/فاطمة النبوية عبد الهادي

  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة     ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب

   أستاذ بقسم الفسيولوجيا    ـ أ.د/ هشام أحمد ضياء عبد الرازق 

   قسم الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ ب     ـ أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر
  الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم       إيناس سعيد سيد أحمدـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم الكيمياء الحيويـــة         ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح بدر
 أستاذ بقسم الباطنة العامـــة    عالء الدين عبد السالم داود أ.د/ ـ 

 األستاذ بقسم األمراض المتوطنة     حمد عليحسام إبراهيم مـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم طب األطفال          ـ أ.د/ غادة محمد المشد
  ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

  أستاذ بقسم عالج األورام والنـــــــووي     ـ أ.د/ إيمان عبد الرازق توفيق
 أستاذ بقسم األمراض الصدرية       ازق الوحشـ أ.د/ رباب عبد الر 

    أستاذ بقسم جراحة المخ واالعصاب    ـ أ.د/ حسام عبد الحكيم النعماني 
 أستاذ بقسم طب وجراحة العين      حاتم محمد جاد يوسف ـ أ.د/

    أستاذ بقسم الجراحة العامــة     ـ أ.د/ محمود عبد اللطيف بهرام
 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     فرج عزة جابر عنترـ أ.د/ 
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي     أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمامـ أ.د/ 

  أستاذ بقسم الطفيليــــات     نانسي محمود حربة أ.د/ــ 
 بيةأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الط      ـ أ.د/ عزة زغلول لبيب 

     أستاذ بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية    ـــ أ.د/ أحمد محمد عبد العزيز عمارة 
 الهستولوجياأستاذ متفرغ بقسم       سامي الحسيني عطيةـ أ.د/ 

 أستاذ متفرغ بقسم الجراحة العامة     ـ أ.د/ سعيد إبراهيم المالح
 جراحة المسالك البوليةم بقسمتفرغ أستاذ       فاطمة أحمد الصيرفيـ أ.د/ 
 بقسم الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاأستاذ       أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 
  متفرغ بقسم طب األطفالأستاذ      فادي محمد حسين الجنديـ أ.د/ 
 بقسم الكيمياء الحيويـــة أستاذ مساعد     أشرف عبد الرؤوف داودـ أ.د/ 

 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة      د ندا ـ د/ حسين أحم
 التخدير والعناية المركزةمدرس بقسم      ـ  د/ صبري إبراهيم السيد أحمد
  ـةاألشعة التشخيصيــــمدرس بقسم      ـ  د/ طارق فوزي عبد الصمد

 
 كل من :وتم دعوة * 

  الجودة بالكلية( وحدة وية )مديرالحي ءالكيميابقسم  عدالمسا األستاذ ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
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 2+5عد بقسم الهستولوجيا     تكامليالمسا األستاذ  هالة محمد الحرونـ د/ 
 عد بقسم طب األسرة ومدير مركز تطوير التعليم الطبيالمسا األستاذ  نجوي نشأت حجازىـ د/ 

  ات الجامعيةاألستاذ بقسم جراحة العظام ومدير عام المستشفي ــ أ.د/ محمد الصاوي حبيب 
 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 

   رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليــــــة ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعيـ قائم بعمل رئيس قسم طب وجراحة العين ـ أ.د/ هدى محمد كامل السبكي
      أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ السيد مرسي زكي  قائم بعمل رئيس قسم جراحة القلب والصــــــــدر د/ رفيق فكري برسوم سليمان  ـ

   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز ـ أ.د/ خالد موسى أبو العنين  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية ـ  أ.د/ حازم حسن عيد حسن
   أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية  أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلىـ     أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح

       أستاذ بقسم جراحة القلب والصدرـ أ.د/    أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ غادة حسن الصيفي
   أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة  ـ أ.د/ ياسين صالح ياسين

 
عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن  العزيز متولي قورة محمود عبدواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...متمنيا للجميع دوام التوفيق الجدد مجلس الالسادة الحضور أعضاء بالرحيم " ثم رحب سيادته 

 ــــ آلية حضور أعضاء هيئة التدريس في األقسام  ـــ مناقشة البورد المصري
 ـــ بروتوكول التعاون مع مركز تدريب وزارة الصحة .  ـــ جداول التدريس اإلكلينيكية

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

 

 أوال : المصادقات :
  281/7/3/1010الموضوع رقم 

 الموافق األحدوالمنعقدة يوم  2029/2020 يللعام الجامع" السادسةالمصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلسة 
 . 482/6/2/2020حتى  424/6/2/2020 والمتضمنة القرارات من  9/2/2020

 القــــرار :

 ةالمصادق
  283/7/3/1010الموضوع رقم 

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

 ـرار :القـــ

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

مؤتمر الجمعية األمريكية لجراحي بالكلية لحضور  جراحة المسالك البوليةبقسم  المدرس محمد كمال محمود عمرد/ ـــ 9
 بحث مقبول بالمؤتمرحيث يوجد ة على نفقة الجامع 2020 مايو 21حتى  25في الفترة من المسالك البولية بواشنطن بأمريكا 

 األستاذ المساعد بقسم األمراض المتوطنة  ـــ د/ مؤمنة سعيد الحامولي0
 بقسم األمراض المتوطنة  المدرس  نجالء سعيد العبدـــ د/ 3
 2020ارس م 29حتى  28إلى أمستردام بهولندا لحضور المؤتمر الدولي الثاني للجهاز الهضمي والكبد في الفترة من  بالكلية 

 بالمؤتمر .  ةث مقبولابحأحيث يوجد على نفقة الجامعة 
المدرس المساعد بقسم الباثولوجي بالكلية لحضور منى عبد الحميد محمد قورة  الطبيبة/ترشيح  * الموافقة على

مارس  21حتى  22من المؤتمر العالمي العاشر لباثولوجيا أورام الكبد والجهاز الهضمي بفندق تيوليب باإلسكندرية في الفترة 
 على نفقة الجامعة حيث يوجد بحث مقبول بالمؤتمر . 2020

 
  282/7/3/1010الموضوع رقم 

 .بالتفويض عن مجلس الكلية  التي وافق عليها أ.د/عميد الكلية شئون هيئة التدريس" "المصادقة على موضوعات
 القــــرار :

 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

4 

 
 

 تعيين كل من : لى* الموافقة ع
بذات القسم  لشغل وظيفة مدرس مساعدالمعيدة بقسم األمراض الصدرية بالكلية ـــ الطبيبة/ آالء فوزي محمد العفيفي 9 

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .
وظيفة أستاذ مساعد جراحة لشغل المدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بالكلية  د/ مدحت سامي على حسنـــ 2 
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . التجميل

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  284/7/3/1010الموضوع رقم 

ــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا   ــالجن الموافــق  الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  2029/2020للعــام الجــامعي  "الدراســات العلي
4/2/2020 .   

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  284/7/3/1010الموضوع رقم  

ــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا   ــات البحــم العلمــيلجن ــيم وأخالقي والمنعقــدة يــوم  2029/2020للعــام الجــامعي " الق
 . 26/2/2020الموافق  األربعاء

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  728/7/3/1010الموضوع رقم 

ــة " حاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــا  إ ــةلجن ــات الثقافي الموافــق  األحــدوالمنعقــدة يــوم  2029/2020للعــام الجــامعي  "العالق
2/1/2020 . 

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  828/7/3/1010الموضوع رقم 

 2/1/2020الموافـق  األحـدوم والمنعقدة ي 9202/2020للعام الجامعي  "المكتباتلجنة " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتما  
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 ثالثا : الموضوعات العامة :
  289/7/3/1010الموضوع رقم 

الهدايا المقدمة من شركة سيم ايرا لمعمل المهارات ) آالت مناظير جراحية ( وكذلك  ـ بشأن مدير عام الكليةمذكرة أ / 
 . ولوحظ عدم وجود هذا الصنف باإلدارةقاد المناقصات مبرد مياه ( النع 0للمشتريات والمخازن )

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 

  290/7/3/1010الموضوع رقم 

عرض خطاب أ.د/ مدير تحرير المجلة ـــ بشأن  إحاطة المجلس علما بتقييم المجلس األعلي للجامعة للمجلة العلمية لكلية 
 .طب المنوفية 

 القــــرار

 لمجلس علماحيط اأ
 

 : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية  : رابعا
  292/7/3/1010الموضوع رقم 

م فعليا الموافقة على مقترح المسمي الجديد للقسم حيم أن القس ـــ بشأنرئيس قسم األشعة التشخيصية أ.د/  عرض خطاب
الحاالت التي تحتاج إلى ذلك والتصوير  تشخيص وم بعمل األشعة التشخيصية ويؤدي خدمة األشعة التداخلية لعالج أويق
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الطبي حيم أنه يوجد بالقسم أجهزة للموجات فوق الصوتية واألشعة المقطعية والماموجرام والرنين والمغناطيسي والتي تعتبر 
شمس ــــ طنطا ـــ من أدوات التصوير الطبي وكذلك أسوة بمسميات األقسام المناظرة في الجامعات األخري منها )القاهرة ـــ عين 

 المنصورة( وأيضا تطابقا مع ما تم تدريسة وما تمنحة اللجان العلمية من درجات .
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب :خامسا 
  912/7/3/1010الموضوع رقم 

قة علـى قبـول األعـذار المرضـية عـن دخـول امتحـان الـدور األول المواف ـــ بشأنلشئون التعليم والطالب  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
 . 2029/2020للعام الجامعي لبعض طالب الفرقة األولي 

 عدد األعذار المواد المراد تأجيلها اســـــــــــــــــــــــــــــــــم م
 األول F4 أحمد مبروك على محمد  2
 األول F4 أياد محمد عفيفي العنابي 2
 األول F4 بد المنعم سرحانأيمن ع 1
 األول F4 أية خالد عبد الفتاح يوسف 4
 األول F4 تسنيم سامح محمد أبو حسين 5
 األول F4 تقي حمدي الغمري محمد المزين 6
 األول F4 رضا أحمد فرج فياض 1
 األول F4 سهيلة محمد محمود عبد الواحد 8
 األول F4 عمر حشمت فاروق الجزار 9
 األول F4 محمد السيد محمد أحمد 20
 األول F3 مارينا كامل صادق 22
 األول F4 محمد رمضان عبد الونيس 22
 األول F1 محمد مجدي حسيني محمد الجندي 21
 األول التكاملي الرأسي محمد يحيي عبد هللا إبراهيم 24
 األول F4 مي ممدوح فوزي عبد الحميد طاحون 25
 لاألو  F4 ندي محمود يوسف كفافي 26
 األول F4 هند محمد عبد الكريم بدوي 21
 األول F3 يارا عبد العزيز محمود عبد العزيز 28
 األول F3 ياسمين عالء محمد عبد هللا 29
 األول F1 إيمان خيرت عبد الحميد مخلوف 20
 األول F1 منار زكريا أبو شوشة 22
 األول + الجودة F4 نهي مجدي محي الدين طبانه 22

 رالقــــرا

 الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  932/7/3/1010الموضوع رقم 

تشكيل لجان الممتحنين للفرقـة السادسـة  للعـام الجـامعي  الموافقة على ـــ بشـأن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 
 لقسم المسالك البولية على النحو التالي : 0291/0202
 أ.د/ محمد عبد الجابر السيد سليم  محمد سلطان أ.د/ سلطان 
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 د/ باهر عبد الرؤف سلمان  د/عاطف عبد اللطيف بدوي  
 القــــرار

 الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  292/7/3/1010الموضوع رقم 

 د كل من :إيقاف قي الموافقة على ـــ بشأن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبد/ أ.مذكرة 
علمــا بــأن هــذا هــو  2029/2020للعــام الجـامعي / والء محمــد محمــود عبــد الخــالق المقيــدة بالفرقــة الرابعــة ةالطالبــــــ 9

 . اإليقاف األول نظرا لظروفها المرضية
اإليقــاف لحــين علمــا بــأن  2029/2020للعــام الجــامعي / أحمــد الشــوادفي إبــراهيم المقيــد بالفرقــة السادســة الطالــبــــ 0

 سنة . 28ديد موقفه من التجنيد وذلك لبلوغه سن تح
 لظروف مرضية.وذلك  2029/2020للعام الجامعي / عبد هللا أحمد عبد هللا المزين المقيد بالفرقة األولي الطالبــ 3
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  294/7/3/1010الموضوع رقم 

إرجــاء قيــد الطالبــة/ صــفا علــي محمــد مصــيلحي نظــرا  الموافقــة علــى ـــــ بشــأن بوكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالد/ أ.مــذكرة 
 لوصول ملف أوراقها متأخرا بعد نهاية الفصل الدراسي األول .

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  294/7/3/1010الموضوع رقم 

تصـويب نتيجـة الـدور الثـاني لـبعض طـالب الفرقـة الخامسـة الموافقة على  ـــ بشأنلشئون التعليم والطالب  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
 على النحو التالي :2028/2029للعام الجامعي 

 
 م

 
 اســـــــــــــــــــــــــــــــم

 
 المادة

 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل
الدرجة الكلية 

 للمادة
المجموع الكلي 

 للفرقة
الدرجة الكلية 

 للمادة
كلي المجموع ال
 للفرقة

 ممتاز 2251 جيد جدا 160 ممتاز 2248 جيد جدا 152 الباطنة تسنيم محمد عابدين 2
 ممتاز 2269 جيد جدا 155 ممتاز 2260 جيد جدا 146 الباطنة  لبيب مجدي قاسم 2
 جيد جدا 2266 جيد جدا 126 جيد جدا 2258 جيد جدا 108 الباطنة خالد عبد الغني عطية النضار 1
 جيد// 2018 جيد// 59 جيد// 2012 جيد// 592 الباطنة  مال قنصوة السباعي قنصوةدعاء ك 4
 جيد جدا 2255 جيد جدا 695 جيد جدا 2248 جيد جدا 688 الباطنة دعاء مجدي عبد الفتاح البلتاجي 5
 اجيد جد 2205 جيد جدا 125 جيد جدا 2299 جيد جدا 129 الباطنة سارة عبد الرؤوف عبد الستار أحمد 6
 ممتاز 2216 ممتاز 111 ممتاز 2261 ممتاز 168 الباطنة  على أحمد على هيكل 1
 جيد جدا 2095 جيد// 656 جيد جدا 2090 جيد// 652 الباطنة ماجد محمد عبد العال حسين 8
 جيد// 2021 مقبول 512 جيد// 2028 مقبول 566 الباطنة  ناهد محمد نجيب المرسي حسين 9
 جيد جدا 2259 جيد جدا 694 جيد جدا 2252 جيد جدا 686 الباطنة عبد الرحيم صقر هناء عبد العزيز 20
 جيد// 996 جيد// 621 جيد// 992 جيد// 628 الباطنة محمد حسن عبد الهادي عبد المجيد 22
 جيد// 2020 جيد// 621 جيد// 2005 جيد// 622 الباطنة  أنس أحمد محروس جلبط 22
 مقبول 915 مقبول 550 مقبول 912 مقبول  546 اطنةالب على فوزي الهواري 21
 باقي لإلعادة  ض 4410 باقي لإلعادة ض 419 الباطنة  محمد طارق شعبان دياب 24
 مقبول 815 مقبول 545 مقبول 810 مقبول 540 الباطنة األمين عبد الحميد عبد الكريم العلي 25
 جيد جدا 2222 جيد جدا 121 جيد جدا 2224 جيد جدا 125 الباطنة أحمد عصام أحمد حريشة 26
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 جيد جدا 2251 جيد جدا 691 جيد جدا 2241 جيد جدا 681 الباطنة  أحمد محمد محمود السيد سالم 21
 ممتاز 2285 ممتاز 116 ممتاز 2218 ممتاز 169 الباطنة أسماء إبراهيم عبد المرضي أحمد 28
 جيد جدا 2211 جيد جدا 108 جيد جدا 2210 جيد جدا 102 الباطنة  أسماء جمال عبد الحميد عبد الكافي 29
 جيد جدا 2280 جيد جدا 121 جيد جدا 2211 جيد جدا 120 الباطنة إيمان حسن أبو السعود محمد 20
 جيد جدا 2208 جيد جدا 616 جيد جدا 2201 جيد// 612 الباطنة تسنيم حمدي إبراهيم القرماني 22
 جيد جدا 2299 جيد جدا 125 جيد جدا 2292 جيد جدا 128 اطنةالب جهاد عبد المنعم محمد ضيف 22
 تعديل التقدير اللفظي في مادة الباطنة من جيدجدا إلى ممتاز )بنتيجة الدور األول( وسام رجب أحمد خليل 21
 الثاني(تعديل التقدير اللفظي في مادة الباطنة من جيد// إلى جيدجدا )بنتيجةالدور  محمد مصباح عبد العظيم نجم 24

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  297/7/3/1010الموضوع رقم 

للعـام الجـامعي والتراكمـي الـدور األول نتيجـة الفرقـة السادسـة  اعتمـاد ــــ بشـأنلشـئون التعلـيم والطـالب  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية
0298/0291.  

 ـرارـالقــ

 ي .. ويرفع للجامعة على النحو التال اعتماد النتيجةالموافقة على 
 : السادسةـ الفرقة 9

 451   ـ عدد المتقدمون 
    5    ـ عدد الغائبون

    448   ـ عدد الحاضرون
    412    ـ عدد الناجحون
 21    ـ عدد الراسبون

 22  ـ طالب راسبون ولهم حق دخول امتحان الدور الثاني
 ـ التقديرات :

   226   ـ ممتاز
   221  ـ جيد جدا

   15   جيد //ـ 
   6   ـ مقبول

 %96ر62  ـ نسبة النجاح
 : المجموع التراكميـ 0

 412  ـ عدد الطالب الناجحون
   265  ـ ممتاز

   291 ـ جيد جدا
   66  ـ جيد //
   1  ـ مقبول

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:سادسا
  298/7/3/1010الموضوع رقم 

جراحة المسالك البولية بقسم المدرس  شادي محمد عبد المنعم سالم /تعيين دقة على الموافـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . أستاذ مساعدلشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار
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 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  299/7/3/1010 الموضوع رقم

جراحة المسالك البولية بقسم المدرس  محمد سيد أحمد القطب عزيز /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . أستاذ مساعدلشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار

 واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعةالموافقة على مستوي األساتذة 
  400/7/3/1010الموضوع رقم 

التخـدير بالكليـة  بقسـم المـدرس المسـاعدمحمـد السـيد سـليمان / الطبيـبالموافقة على تعيـين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  402/7/3/1010الموضوع رقم 

 الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة بقسـم ةالمعيـد دعاء محمد صـالح الـدين/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 المنوفية . على درجة الماجستير من طب اوالكلية نظرا لحصولهقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  401/7/3/1010الموضوع رقم 

األمـراض الجلديـة  بقسـم المعيـدةعليـاء فتحـي شـحاته السـواح / ةالطبيبـالموافقة علـى تعيـين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 لها على درجة الماجستير من طب المنوفية .والكلية نظرا لحصو قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسوالتناسلية بالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  403/7/3/1010الموضوع رقم 

الميكروبيولوجيـا بالكليـة  بقسـم المعيدةمها محمد على الدهشان / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 كلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .والقسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  402/7/3/1010الموضوع رقم 

الطـب  بقسـم المدرس المساعدمها محمد عبد الرؤوف سالمان / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسل بالكلية الطبيعي والروماتيزم والتأهي

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  404/7/3/1010الموضوع رقم 

جراحة القلب بقسم المدرس  محمد أحمد عبد الواحد الحاج على /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة . أستاذ مساعدلشغل وظيفة بالكلية  والصدر
 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  404/7/3/1010الموضوع رقم 

عالج األورام والطب بقسم األستاذ المساعد  حمد الحسنينسوزان أ /تعيين دالموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .أستاذ لشغل وظيفة النووي بالكلية 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة ..... ويرفع للجامعة
  407/7/3/1010الموضوع رقم 
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عالج األورام والطب النووي بقسم المدرس  سوزان فوزي جوهر /تعيين دالموافقة على أن ـ بش مذكرة شئون هيئة التدريس
 بذات القسم والكلية بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .مساعد أستاذ لشغل وظيفة بالكلية 

 القــــرار

 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين ..... ويرفع للجامعة
  840/7/3/1010رقم الموضوع 

الصحة بقسم  مساعدال ستاذاأل ميرفت محمد عبد المنعم الدالتونيد/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/4/2020المملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل ببدون مرتب  تاسعلمدة عام  العامة وطب المجتمع

 ـرارـالقــ
 رفع للجامعةالموافقة .. وي

  940/7/3/1010الموضوع رقم 

مساعد بقسم الستاذ األمحرم عبد السميع محمد عبد الشهيد د/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 25/1/2020بدولة اإلمارات اعتبارا من للعمل بدون مرتب  ثانيلمدة عام  الجراحة العامة

 ـرارـالقــ
 رفع للجامعةالموافقة .. وي

  204/7/3/1010الموضوع رقم 

لمدة جراحة العظام بقسم  األستاذ المساعد أسامة جمال محمد صابرد/  النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 22/1/2020اعتبارا من  بدولة اإلماراتللعمل بدون مرتب  ثالثعام 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  422/7/3/1010لموضوع رقم ا

طب األطفال)مهمة قومية( بقسم األستاذ  ىحاتم حامد أبو العزم الشوربجد/ منح أ.النظر في ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 التاريخ التالي لالنتهاء مدة العشر سنين.  20/5/2020بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من للعمل للعام األول بدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  421/7/3/1010الموضوع رقم 

 تاسعلمدة عام الهستولوجيا بقسم األستاذ هالة محمد فؤاد المزار د/ أ. النظر في تجديد أعارهـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 25/2/2020بالمملكة اإلردانية الهاشمية اعتبارا من للعمل بدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

  423/7/3/1010الموضوع رقم 

التخدير اعارة لمدة عام بقسم المدرس عالء الدين عبد السيد إبراهيم السقا د/ منح النظر في ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بدولة الكويت اعتبارا من تاريخ قيامه بها .للعمل أول بدون مرتب 

 ـرارـالقــ
 قة .. ويرفع للجامعةالمواف

  422/7/3/1010الموضوع رقم 

ن إجازات الهيئة المعاونة الوجوبية وما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة ـ بشأأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم مذكرة 
ونا .... توصي بأنه مع القيام عدم التزام أعضاء الهيئة المعاونة في الحصول على الدرجات العلمية في التوقيتات المقررة قان

 1باإلجازات الوجوبية ال يسمح لهم بدخول االمتحان النظري اال بعد أن يكون على رأس العمل لمدة سنتين لدخول الماجستير و 
زات وانهاء الوج بوك مع ضرورة التنبيه عليهم بذلك قبل القيام باإلجا %15سنوات لدخول درجة الدكتوراه الستيفاء نسبة الحضور 

 الوجوبية وتمنع منعا باتا قطع االجازة ودخول االمتحانات ثم القيام  باإلجازة مرة أخري .

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات العالقات الثقافية :ا سابع
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  424/7/3/1010الموضوع رقم 

 سفر كل :الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
إلى برلين بألمانيا لحضور مؤتمر برلين  بالكلية جراحة المسالك البوليةبقسم  المدرســـ د/ محمد كمال محمود عمر 9

على نفقته الخاصة حيم يوجد لسيادته دعوة لحضور  2020 إبريل 28حتى  26في الفترة  من  لمهارات المسالك البولية
 المؤتمر.  

إلى لندن بإنجلترا لحضور المؤتمر  بالكلية الصحة العامة وطب المجتمعبقسم  األستاذ المساعدم ـــ د/ هبه خضري عال0      
على نفقة الجامعة حيم يوجد لسيادتها بحم  2020 إبريل 24حتى  21في الفترة  من الدولي السادس لطب الصناعات 

 مقبول بالمؤتمر.  
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 
 
 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : ثامنا
  424/7/3/1010الموضوع رقم 

 : ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 ــــ اقتراح من قسم أمراض الباطنة العامة بإضافة دورة أساسيات البحث العلمي .2
 ـــ اقتراح المعمل المركزي لجعل الدورات إجبارية بمصاريف .2
 لمجلة العلمية لكلية الطب جامعة المنوفية .ـــ تقييم ا1
 سنوات . 20ـــ األجازات ألعضاء هيئة التدريس أكثر من 4
 ـــ تحديث استمارة تقييم أعضاء هيئة التدريس المتقدميين للترقية .5
 ـــ اقتراح لمسار بديل اختياري للمسار التقليدي لرسائل الماجستير والدكتوراه .6
 ـــ بنك المعرفة المصري .8  المشاريع البحثية لألقسام وبدء العمل بها .ـــ تحديد واختيار 1
 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  742/7/3/1010الموضوع رقم 

ألعضاء هيئة التدريس على تعديل فترة المشاركة بالكنترول  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 من عام واحد . لتصبح عامين بدال

 القــــرار 

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  842/7/3/1010الموضوع رقم 

على تشكيل الدبلومة المهنية تخصص جودة الرعاية الصحية  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 على النحو التالي : وسالمة وأمان المريض

 ـــ أ.د/ عميد الكلية 
 ـــ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا 

 منسق البرنامج  ـــ أ.د/ تغريد فرحات
 منسق البرنامج ـــ أ.د/ نجوي نشأت حجازي

 ـــ أ.د/ مدير وحدة الجودة بالكلية
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 ـــ أ.د/ مدير وحدة الجودة بالمستشفيات الجامعية
 ـــ أ.د/ مدير عام المستشفيات الجامعية

 ـــ أ/ مدير عام الكلية
 ـ أ/ مدير إدارة الدراسات العليا بالكليةــ

 ـــ أ/ منسق الطالب والوافدين والخريجون 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  942/7/3/1010الموضوع رقم 

نشاء درجة الدبلوم المهني في التغذية العالجية إعلى  الموافقة ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
على أن يكون قسم  بالمشاركة في التدريس أقسام )طب األطفال ـــ األمراض الباطنة العامة ـــ عالج األورام والطب النووي(

 الصحة العامة وطب المجتمع هو القسم المانح للدرجة .
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  104/7/3/1010الموضوع رقم 

 كل من :قبول االعتذار المقدم من على  الموافقة ـ بشأنت العليا والبحوم مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسا
 2020دور إبريل جراحة التجميل والحروق عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه د سلطان سليمان يرامي س ـــ ط/9

 .نظرا لظروف خاصة 
 أكتوبردور راحة األنف واألذن والحنجرة جعن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه ـــ ط/ أحمد عبد الفتاح عطية 0

 .نظرا لظروف خاصة  2029
 2029 أكتوبردور جراحة المخ واألعصاب عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه ـــ ط/ السماني يحي الطاهر محمد 3

 .نظرا لظروف خاصة  2020حتي أكتوبر 
نظرا  2020 إبريلدور جراحة المخ واألعصاب راه عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتو ـــ ط/ روماني سمير فهمي 4

 .لظروف خاصة 
نظرا  2020 إبريلدور جراحة المخ واألعصاب عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه ـــ ط/ محمد على أنور 5

 .لظروف خاصة 
نظرا  2029 برأكتو دور جراحة التجميل والحروق عن دخول امتحان الجزء الثاني دكتوراه ـــ ط/ نهي سعيد عطية 6
 . سفرهالظروف 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  124/7/3/1010الموضوع رقم 

ودكتـوراه دبلـوم وماجسـتير ( 212لعـدد )الموافقة على مد فترة الدراسـة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار

 الدراسة لهم لمدة عام آخر وهم:  ... ويرفع للجامعةالموافقة على مد فترة 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة    أحمد كامل عبد العزيز عويضةـ ط/ 2
  الصدرية والتدرنمراض األماجستير    منار سامي عبد المجيد أحمدـ ط/ 2
 طب األطفالماجستير     أحمد فؤاد عبد الصادقـ ط/ 1
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض     لبني أيمن علي حمدـ ط/ 4
 طب وجراحة العينماجستير     مروة عباس األشمونيـ ط/ 5
 طب وجراحة العينماجستير     هبه سعيد سيد أحمد شتيهـ ط/ 6
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 )عامين( القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض     نورس عماد حامد عامرـ ط/ 1
 األمراض الصدرية والتدرن ماجستير    هدي حسين عبد الجوادـ ط/ 8
 طب وجراحة العينماجستير     هايدي أحمد أبو النورـ ط/ 9

  الجلدية والتناسليةمراض األماجستير     دعاء محمود نبيهـ ط/ 20
 الجلدية والتناسليةمراض األماجستير    مريان سمير رضانا سمعانـ ط/ 22
 ا اإلكلينيكيةالباثولوجيماجستير    سحر مجاهد محمود شلبيـ ط/ 22
 الجلدية والتناسليةمراض األماجستير    أسماء عفيفي عبد الشافي شاهينـ ط/ 21
 التوليد وأمراض النساءماجستير     أحمد حمدي سعيد خلفـ ط/ 24
  جراحة العظامماجستير     محمد سامي حسن عالمـ ط/ 25
 ب واألوعية الدمويةالقلماجستير أمراض   أحمد الحسيني عبد الغفار أبو حسينـ ط/ 26
 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض    غدير يحيي محمد المكاويـ ط/ 21
 الجلدية والتناسليةمراض األماجستير     والء محمد فريد النبويـ ط/ 28
 الجلدية والتناسليةمراض األماجستير    علياء إبراهيم أحمد محسبـ ط/ 29
 التوليد وأمراض النساءير ماجست    هند أحمد علي كليبـ ط/ 20
 التوليد وأمراض النساءماجستير     شريف رمضان الميهيـ ط/ 22
 التوليد وأمراض النساءماجستير    سارة أشرف شريف الزاللـ ط/ 22 

 األشعة التشخيصيةماجستير    أحمد إبراهيم كامل إجاللـ ط/ 21
 ض النساءالتوليد وأمرا دبلوم   مايكل ألفي حكيم عطا هللاـ ط/ 24
 التوليد وأمراض النساء دبلوم   مروة عزمي شحاته عبد الحليمـ ط/ 25
 التوليد وأمراض النساء دبلوم    أحمد حسني سعد زغلولـ ط/ 26
 الجلدية والتناسليةمراض األ دبلوم   شيماء صالح محمود غنيمـ ط/ 21
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن   مرفت صليب حكيم رومانـ ط/ 28
 طب وجراحة العين دبلوم  مني مصطفي عرفان عبد الرؤوفـ ط/ 29
 طب وجراحة العين دبلوم    علياء أحمد سعد الموجيـ ط/ 10
 طب وجراحة العين دبلوم   سمر محمود عالء الدين محمودـ ط/ 12
 األمراض الصدرية والتدرن دبلوم   أماني عبد المنصف شهابـ ط/ 12
 األمراض الصدرية والتدرن دبلوم  في المنوفيثروت محمود أحمد الحنـ ط/ 11
 طب وجراحة العين ماجستير   ريهام المتولي أحمد إبراهيمـ ط/ 14
 طب وجراحة العين ماجستير  ميادة مصطفي عبد الحميد سالمةـ ط/ 15
 أمراض الباطنة العامة ماجستير  عبد المحسن إبراهيم عبد المحسن مرعيـ ط/ 16
 أمراض الباطنة العامة ماجستير   د المنعم فراجمصطفي محمود عبـ ط/ 11
 أمراض الباطنة العامة ماجستير  أحمد عبد المطلب عبد الفتاح القلشيـ ط/ 18
 الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير   مريم عبد الرحمن علي محمودـ ط/ 19
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   آالء أحمد عبد العزيز سليطـ ط/ 40
 طب األسرة ماجستير    سارة رفعت عبد العالط/  ـ42
 طب وجراحة العين ماجستير    أمينة فتحي رضوانـ ط/ 42
 سمعيات ماجستير   هبه شعبان إسماعيل عطيةـ ط/ 41
 األنف واألذن والحنجرة ماجستير    أحمد وحيد محمد موسيـ ط/ 44
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 رئطب الطوا ماجستير   محمود طارق عبد الحليم طوالنـ ط/ 45
 األشعة التشخيصية ماجستير    شريف طه علي الطويلـ ط/ 46
 طب وجراحة العين ماجستير  إسراء عبد الرحيم عيسي عبد الرحيمـ ط/ 41
 طب وجراحة العين ماجستير    سارة عبد اللطيف محمدـ ط/ 48
 الجراحة العامة ماجستير   محمد عبد المنعم محمود زيدانط/  49
 األشعة التشخيصية ماجستير    محمد سمر سعد الدينـ ط/ 50
 طب األطفال ماجستير  ميادة حازم عبد هللا قطبـ ط/ 52
 أمراض النساء والتوليد ماجستير    إيمان محمود النضارـ ط/ 52
 طب وجراحة العين دبلوم   رشا محمد محمد عبد الالـ ط/ 51
 دية والتناسليةاألمراض الجل دبلوم  نادية فاروق عبد الحميد إسماعيلـ ط/ 54
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم    إيمان إبراهيم أحمد سراجـ ط/ 55
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم   وفاء عبد العزيز عبد العزيزـ ط/ 56
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم   شيماء محمود محمد الكوميـ ط/ 51
 األمراض الجلدية والتناسلية لومدب   إسراء جمال أبو القاسم سالمةـ ط/ 58
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم    شيرين شكري علي شكرـ ط/ 59
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم    نهلة السيد عمر خطابـ ط/ 60
 األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم    هبه أحمد حسن أبو زهرةـ ط/ 62
 أمراض الباطنة العامة دبلوم   سارة محمد عبد الباقي حبيشـ ط/ 62
 أمراض الباطنة العامة دبلوم   أسامه محمد أنور محمد السعيدـ ط/ 61
 أمراض الباطنة العامة دبلوم   ديفيد مجدي عيسي سعيدـ ط/ 64
 أمراض الباطنة العامة دبلوم    شريف محمد أحمد القطـ ط/ 65
 لباطنة العامةأمراض ا دبلوم   صفاء عبد السالم بكر خليل بكرـ ط/ 66
 أمراض الباطنة العامة دبلوم  مي عماد عبده خليل محمد نصر الدينـ ط/ 61
 ماجستير الجراحة العامة   سامي حلمي محمد موالناـ ط/ 68
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير    إشراق حمدي عالمـ ط/ 69
 طب وجراحة العين ماجستير   مني عبد الرحمن عبد القويـ ط/ 10
 دبلوم الجراحة العامة    محمد عبد الحميد عسل ـ ط/ 12
 دبلوم الجراحة العامة    هيثم جمعة منصور ـ ط/ 12
 دبلوم جراحة المسالك البولية  مصطفي محمود محمد عبد التوابـ ط/ 11
 دبلوم السمعيات    مريم حلمي السيد محمدـ ط/ 14
 وجراحة العيندبلوم طب   عبير محمد فتوح عبد الغني شلبيـ ط/ 15
 دبلوم طب وجراحة العين    غادة محمد إبراهيم أحمدـ ط/ 16
 دبلوم طب وجراحة العين   إيمان محمد علي عطية عبد هللاـ ط/ 11
 دبلوم طب وجراحة العين  خلود عباس حسن أحمد عبد النبيـ ط/ 18
 دبلوم طب وجراحة العين   هبه محمود غنيم الصمادـ ط/ 19
 دبلوم طب وجراحة العين    د أحمد سعيد محمد محمـ ط/ 80
 دبلوم الجراحة العامة  محمد هشام فايد عبد الحميد جاد هللاـ ط/ 82
 دبلوم جراحة المسالك البولية   محمد رمضان عطية حجازيـ ط/ 82
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 طب األطفال دبلوم   محمد السعيد عطية محمد الوكيلـ ط/ 81
 ض الباطنة العامةأمرا دبلوم   هند الصاوي خليل صالحـ ط/ 84
 أمراض الباطنة العامة دبلوم   مروة عبد الحميد محمد اسماعيلـ ط/ 85
 طب األطفال دبلوم   إبراهيم رضا إبراهيم النجارـ ط/ 86
 أمراض الباطنة العامة ماجستير   محمد البدري محمد أبو العينينـ ط/ 81
 حة العامةماجستير الجرا  عالء الدين مدحت عبد المنعم شاهينـ ط/ 88
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   شيماء علي محمد سعد هللاـ ط/ 89
 طب األطفال ماجستير   محمد فكري الصاوي بدويـ ط/ 90
 جراحة العظام دبلوم   محمود فاروق صبره درويشـ ط/ 92
 جراحة العظام دبلوم  هشام أحمد أيمن محمد النبوي الحناويـ ط/ 92
 طب األطفال دبلوم    إبراهيم مقار كمال جادـ ط/ 91
 ماجستير طب وجراحة العين     شيماء فرج سعدـ ط/ 94
 ماجستير األشعة التشخيصية   هند علي عبد العاطي شريفـ ط/ 95
 التوليد وأمراض النساء ماجستير    ايمان حمدي عبد الغنيـ ط/ 96
 السمعيات ماجستير  بسمة محسوب النبي عبد المحسنـ ط/ 91
 طب المناطق الحارة وصحتها ماجستير   محمود رمضان محمود حسنـ ط/ 98
 طب الحاالت الحرجة ماجستير   مصطفي محمد األمين محمدـ ط/ 99

 طب الحاالت الحرجة ماجستير  محمود طاهر عبد القوي الحلوانيـ ط/ 200
 طب الحاالت الحرجة ماجستير   محمد عبد الغني محمد جعفرـ ط/ 202
 طب األطفال ماجستير   حمد أحمد عبد العزيز سليطمـ ط/ 202
 طب األطفال ماجستير   إبراهيم محمد فتحي حسنـ ط/ 201
 التخدير والعناية المركزة ماجستير   بسمة محمود عوض هللا نصرـ ط/ 204
 التخدير والعناية المركزة ماجستير  محمد رضوان عبد الحميد النحلةـ ط/ 205
 جراحة األنف واألذن والحنجرة ماجستير    بمينا نشأت لبيـ ط/ 206
 جراحة األنف واألذن والحنجرة ماجستير  مصطفي السيد أحمد عبد اللطيفـ ط/ 201
 جراحة األنف واألذن والحنجرة ماجستير   إيناس أحمد محمد يوسفـ ط/ 208
 جراحة العظام ماجستير   عزيز ناجي عزيز يسيـ ط/ 209
 جراحة العظام ماجستير  لفتاح محمودمحمد بركات عبد اـ ط/ 220
 جراحة العظام ماجستير   أحمد صالح أحمد محمدـ ط/ 222
 جراحة األنف واألذن والحنجرة ماجستير   أسماء أحمد حسين محمدـ ط/ 222
 طب األطفال ماجستير   محمد سعيد عبد الرؤفـ ط/ 221
 السمعيات ماجستير   مها محمد محمد إبراهيمـ ط/ 224
 التوليد وأمراض النساء ماجستير   دينا سعيد محمود شعبانط/ ـ 225
 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير   محمد هشام مصطفي اللبوديـ ط/ 226
 طب األطفال ماجستير   شيماء طارق محمد الترجمانـ ط/ 221
 طب األطفال ماجستير    محمد بدر محمد أنسـ ط/ 228
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   فليلةإيمان محمود مصطفي ـ ط/ 229
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  عبير شوقي عبد المهدي رفاعيـ ط/ 220
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 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير    داليا مدحت البيهـ ط/ 222
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   سمر شعبان أبو حجازيـ ط/ 222
 جراحة العظام ماجستير    ياض فليمينا ر ـ ط/ 221
 جراحة العظام ماجستير   أندرو عزت لبيب عازرـ ط/ 224
 جراحة العظام ماجستير   عمرو محمد عبد الحميد إبراهيمـ ط/ 225
 جراحة العظام ماجستير   هاني عادل محمد عيد العدليـ ط/ 226
 عامين  ة العينماجستير طب وجراح   أسماء زكريا أحمد أحمد التراويـ ط/ 221
 ماجستير جراحة المسالك البولية   علي عبد الجيد حسين جاد هللاـ ط/ 228
 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير   شيماء سامي عبد الهادي حمادـ ط/ 229
 أمراض القلب واألوعية الدموية ماجستير   أسامه محمد عبد هللا عمرـ ط/ 210
 جراحة المسالك البولية ماجستير   جدأحمد محمد كامل أبو المـ ط/ 212

  114/7/3/1010الموضوع رقم 

( درجـة ماجسـتير تخصصـات 2لعـدد )إيقـاف القيـد قطـع الموافقـة علـى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 مختلفة .
 القــــرار

 .. ويرفع للجامعةعلى قطع القيد كل من :الموافقة 
 الباثولوجيا اإلكلينيكية لزهراء صالح سعيد ـــ ط/ فاطمة ا2 
 األمراض الجلدية والتناسلية ـــ ط/ نهال أحمد الششتاوي أحمد 2 

  134/7/3/1010الموضوع رقم 

( درجـة دبلـوم وماجسـتير ودكتـوراه 49لعـدد )الموافقـة علـى إيقـاف القيـد  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 تلفة .تخصصات مخ

 القــــرار

  لهم على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة الموافقة على إيقاف القيد

 بأثر رجعي   2/20/2028لمدة عام من ماجستير األمراض النفسية والعصبية  ندي خالد عبد هللا عبد المجيدــ ط/ 2
 للسفر للخارج        2/4/2020لمدة عام من دكتوراه جراحة التجميل والحروق       محمد إسماعيل عبد هللا موسيــ ط/ 2
 بأثر رجعي   2/20/2028لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان محمد أحمد عامرــ ط/ 1
 بأثر رجعي   2/4/2022لمدة عام من       ماجستير طب األسرة والء زكي عبد العزيز الحوفيــ ط/ 4
 لظروف خاصة      2/4/2020لمدة عام من دكتوراه التخدير والعناية المركزة        عيأكرم رفاعي السيد رفاــ ط/ 5
 بأثر رجعي  2/20/2025من  ينلمدة عامعمرو السيد عبد الفتاح يحيي ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية ــ ط/ 6
  لظروف خاصة  2/20/9202مدة عام من لماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  تغريد عبد القادر محمد السيدــ ط/ 1

 بأثر رجعي  2/20/2025من  ينلمدة عامإيهاب محمود عبد المجيد عليوة ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية ــ ط/ 8
 لظروف خاصة      2/4/2029لمدة عام من دبلوم التوليد وأمراض النساء  محمد فوزي عبد الواحد محمد الشافعيــ ط/ 9

 لظروف خاصة      2/20/2029لمدة عام من ماجستير التوليد وأمراض النساء  فدوي محمد عبد الباري ناصر   ــ ط/ 20
 لظروف خاصة      2/4/2029لمدة عام من ماجستير طب وجراحة العين      اسالم فكري فايز محمدــ ط/ 22
 لظروف خاصة      2/4/2029مدة عام من لسمر عبد الشافي محمد بدر غنيم ماجستير طب وجراحة العين    ــ ط/ 22
 بأثر رجعي      2/20/2026لمدة عام من ماجستير طب وجراحة العين      هبه عادل أحمد الهلبيــ ط/ 21
  لظروف خاصة  2/4/9202لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  والء صبري محمود القاضيــ ط/ 24

 بأثر رجعي     2/20/2024لمدة عام من دبلوم األشعة التشخيصية            ظيم سويلمأسماء جمال عبد العــ ط/ 25
  لظروف خاصة  2/20/1202لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  الشيماء محمد أحمد خشانــ ط/ 26



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

16 

 
 

  لظروف خاصة  2/4/2020لمدة عام من ماجستير طب وجراحة العين         شيماء يوسف حافظ منصورــ ط/ 21

  لظروف خاصة  2/4/9202لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر جعفر عبد الجليلــ ط/ 28

  لظروف خاصة  2/4/2020لمدة عام من دكتوراه الجراحة العامة                إبراهيم أيمن إبراهيم سعد الدينــ ط/ 29

 بأثر رجعي  2/20/2022من  ينلمدة عامماجستير طب األسرة               سرورنهال سرور عبد الفضيل ــ ط/ 20
  بأثر رجعي  2/20/2202لمدة عام من ماجستير طب األسرة                هند عماد الدين العباسي  ــ ط/ 22

  لظروف خاصة  2/20/2029لمدة عام من ماجستير طب وجراحة العين         آالء محمد المهدي زايد   ــ ط/ 22

 بأثر رجعي  2/20/2021من   لمدة عامماجستير طب األسرة                شيماء محمد كمال عبد الرحمنــ ط/ 21
  لظروف خاصة  2/4/9202لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سارة وجيه صديق الجنديــ ط/ 24

  لظروف خاصة  2/4/2029لمدة عام من وجراحة العين         ماجستير طب سارة عزت مصطفي القوني   ــ ط/ 25

 بأثر رجعي  2/4/2029لمدة عام من ماجستير طب وجراحة العين         محمود مسعود سعد نصار   ــ ط/ 26
  بأثر رجعي  2/20/2028لمدة عام من ماجستير جراحة العظام             سمير محمود حماد عبد الحميد  ــ ط/ 21

  بأثر رجعي  2/4/2026من  ينلمدة عامماجستير جراحة العظام             خالد سعود عبد الصالح حسين  ـ ط/ ـ28

  بأثر رجعي 2/4/5202من  ثالث أعواملمدة دينا المغازي عبد العزيز أبو صالح ماجستير طب األسرة           ــ ط/ 29

  بأثر رجعي  2/20/2021لمدة عام من حة المسالك البولية     ماجستير جرا عبد المنعم فاروق محمد عطية  ــ ط/ 10
  بأثر رجعي   2/20/5202لمدة عام من ماجستير الجراحة العامة               محمد حسين عبد الرحمن محمد ــ ط/ 12

  ر رجعيبأث  2/4/8202من  ينلمدة عامماجستير الجراحة العامة               أحمد محمد محمد صاوي  ــ ط/ 12

 بأثر رجعي2/20/2028من  ينلمدة عامماجستير الجراحة العامة                إيمان حسن أحمد الشافعي  ــ ط/ 11
  لظروف خاصة  2/20/9202لمدة عام من أحمد عبد الشافي عبد الواحد سالمة  دبلوم أمراض الباطنة العامة     ــ ط/ 14

 لظروف خاصة  2/20/2029لمدة عام من راض الباطنة العامة          دبلوم أم أحمد صبحي حسن خليف  ــ ط/ 15
  بأثر رجعي 2/20/2021لمدة عام من دبلوم األمراض الصدرية والتدرن       حسام صالح مختار الشيمي  ــ ط/ 16
  بأثر رجعي 2/20/4202من  ينلمدة عامماجستير األمراض الصدرية والتدرن   شيماء حسن أبو اليزيد ضوة   ــ ط/ 11

  بأثر رجعي 2/20/8202لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أحمد سمير راشد الدساويــ ط/ 18

 لظروف خاصة  2/4/2021من  ينلمدة عام            ماجستير طب األطفال أسماء علي عبد الرازق عمار   ــ ط/ 19
 بأثر رجعي    2/20/2025لمدة عام من توليد وأمراض النساء ماجستير ال دينا سعيد محمود شعبان   ــ ط/ 40
 لظروف خاصة    2/20/2029لمدة عام من إيمان السيد محمد عبد الحميد السيد ماجستير الطفيليات الطبية ــ ط/ 42
 خاصة لظروف      2/4/2029لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مروة حمدي السيد خليل   ــ ط/ 42
 بأثر رجعي     2/4/2025من  ينلمدة عامماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية       أحمد الهامي عبد المنعم   ــ ط/ 41
 لظروف خاصة  2/20/2029لمدة عام من دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية         سارة عادل السيد العبد   ــ ط/ 44
 بأثر رجعي  2/20/2021من  عاملمدة             بلوم طب األطفالد محمد فراج علي أبو العال   ــ ط/ 45
 بأثر رجعي      2/20/2028لمدة عام من ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  نهي مصطفي محمود الجمل   ــ ط/ 46
 بأثر رجعي      2/20/2024لمدة عام من      ماجستير طب وجراحة العين أسماء زكريا أحمد أحمد التراوي ــ ط/ 41
 بأثر رجعي     2/20/2021من  ينلمدة عامماجستير أمراض الباطنة العامة     محمد غالي محمد الششتاوي   ــ ط/ 48
 بأثر رجعي     2/4/2021من  ينلمدة عامماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سمر محمد حلمي راشد   ــ ط/ 49

  124/7/3/1010الموضوع رقم 

إسراء طبيبة/ لل دبلوم األشعة التشخيصيةدرجة القيد نقل الموافقة على  ـ بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم  مذكرة أ.د/
 من كلية طب المنوفية إلى كلية طب بنها . رجب إبراهيم

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  144/7/3/1010الموضوع رقم 
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تخصصـات ودكتـوراه  ( درجة ماجستير5لعدد )الموافقة على إلغاء القيد  ـ بشأنالعليا والبحوم مذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات 
 .مختلفة

 القــــرار

 على النحو التالي: ... ويرفع للجامعة إلغاء القيد لهمالموافقة على 
 لظروف صحية    ماجستير جراحة العظام  محمد حسان أحمد نعنيعـ ط/ 9
 تجاوزه المدة القانونية   دكتوراه جراحة التجميل والحروق اعيلمحمد كامل حامد إسمـ ط/ 0
 لظروف خاصة   ماجستير أمراض الباطنة العامة  ماجد عوني الجنديـ ط/ 3
 تجاوزه المدة القانونية    دكتوراه الجراحة العامة محمد جمال محمد عبد الرحيمـ ط/ 4
 لتعديل النيابة    عناية المركزةماجستير التخدير وال على محمد عبد الوهاب شمسـ ط/ 5

  144/7/3/1010الموضوع رقم 

 ودكتـوراه ( درجـة ماجسـتير6لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
 تخصصات مختلفة .

 القــــرار

   ويرفع للجامعة لهم على النحو التالي.. تعديل لجنة اإلشرافالموافقة على 
  دكتوراه التخدير والعناية المركزة وعالج األلم   هب رفعت محمد الشراكي ـ ط/9

 بالكلية  )حيث أنه قام بأخذ أجازة( .مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة           برفع اسم د/ حاتم بهجت أبو الوفا
 دية والتناسلية ماجستير األمراض الجل   هند عبد هللا عبد الوهاب ـ ط/0

 بالكلية   األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم   بإضافة أ.د/ عزة جابر عنتر فرج
 دكتوراه األمراض الجلدية والتناسلية   رامي مجدي عبد الستار قطب ـ ط/3

 بالكلية   األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ بقسم   بإضافة أ.د/ عزة جابر عنتر فرج
  دكتوراه طب الطوارئ  وزي طنطاوي السيدمحمد ف ـ ط/4

 )لسفره للخارج(بالكلية  الباثولوجيا اإلكلينيكية مدرس بقسم  برفع اسم د/ محمد جمال الدين الهلباوي
   أمراض القلب واألوعية الدمويةماجستير   السيد أحمد عبد الفتاح محمد ـ ط/5

 بالكلية   القلب واألوعية الدموية أمراض أستاذ مساعد بقسم   بإضافة د/ نجالء فهيم أحمد
 أستاذ ورئيس قسم األشعة بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية )حاجة الرسالة إليه( أ.د/ إيناس كريمكل من : ورفع اسم 
 بقسم األشعة بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية مدرس د/ محمد السيد عبد السميع  

  جراحة المخ واألعصابدكتوراه  يمحمد سعيد محمد محمد السنافير  ـ ط/6
 بالكلية )عدم تواجده بالقسم( جراحة المخ واألعصاب مدرس بقسم برفع اسم د/ بهاء الدين جابر حافظ عبد ربه

  174/7/3/1010الموضوع رقم 

القلـب واألوعيـة  أمـراض ماجستيرال رسالةتعديل موضوع الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم 
ليكون موضو  الرسالة على النحو التالي : مقارنة كفـاءة البطـين تعديال جوهريا  السيد احمد عبد الفتاح محمد للطبيب/ الدموية 

 األيسر في أمراض القلب األولية ... بناءا على طلب المشرف 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  184/7/3/1010الموضوع رقم 

رسـالة الماجسـتير تشكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة إعادة الموافقة على  ـ بشـأنة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم مذكر 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : خالد سعود عبد الصالح حسينجراحة العظام للطبيب/ 

 المنوفيـــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظقسم بأستاذ    السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 المنوفيـــةامعة ــــبكلية الطب ج ـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظقسم بمساعد أستاذ   بهاء زكريا محمد حسند/   ـ 

 القاهرةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــلية الطب جبك ــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراحة العظـــــــقسم بأستاذ    وليد عاطف عبيدـ أ.د/ 
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 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  194/7/3/1010الموضوع رقم 

( رســالة 85لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوم 
 فة .تخصصات مختل ماجستير ودكتوراه

 القــــرار

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل
 ماجستير جراحة العظام   محمد سامي حسن عالم ـ ط/9

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــامعظـــــــجراحة القسم ورئيس أستاذ     أيمن محمد عبيدـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامقسم بأستاذ    محمد الصاوي حبيبـ أ.د/ 

 ـرةـــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهـــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــامقسم مساعد بأستاذ    محمود محمد عبد الكريم/ د  ـ 
 ماجستير جراحة العظام  مصطفي جمال الدين حجاج ـ ط/0

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ة العظـــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــجراح قسمبأستاذ     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظــــــامقسم مساعد بأستاذ    سامح محمد مرعيد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــاإلسكندريامعة ـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــــــــامقسم مساعد بأستاذ     بهاء أحمد مطاو د/   ـ 
 ماجستير جراحة العظام  سمير محمود حماد عبد الحميد ـ ط/3

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــــــــــــــــــــــــــــــــامقسم بأستاذ    أحمد فؤاد شمس الدينـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــامعة ــــــــــــــلطب جبكلية ا جراحة العظــــــــامقسم مساعد بأستاذ     بهاء زكريا حسند/   ـ 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطــــــــــــامعة ــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظـــــــــــــــامقسم مساعد بأستاذ    محمد عبد الحميد رميحـ أ.د/ 

 ماجستير طب األسرة  آالء عادل عبد المنعم مجاهد ـ ط/4
  اللجنة :
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الصحة العامةقسم بأستاذ    صافيناز السعيد شلبيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    را عبد الهادي خليلنو د/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيمعة اــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    نجوي نشأت حجازيد/   ـ 
 ماجستير طب األسرة دينا المغازي عبد العزيز أبو صالح ـ ط/5

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم بأستاذ   هالة محمد المصيحلي شاهينـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    نورا عبد الهادي خليلد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفالقسم بأستاذ     ور خطابأحمد أنـ أ.د/ 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الصحة العامةقسم بأستاذ    عبد العزيز فاروق الدينـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األسرة  مروة عبد المعبود بهنسي الشيخ ـ ط/6

  اللجنة :
 اـــــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج لعامةالصحة اقسم ورئيس بأستاذ    نهال صالح شهابـ أ.د/ 
 ةـــــــالمنوفيمعة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التوليد وأمراض النساءقسم بأستاذ   أسامة على إبراهيم الكيالنيـ أ.د/ 

 ةــــــالمنوفيامعة ــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد وقائم بعمل رئيس أستاذ     أمل أحمد سالمةد/   ـ 
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 ماجستير طب األسرة   هبة محمد إبراهيم حسن ـ ط/7
  اللجنة :
 اــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــةالصحة العامـــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    صافيناز السعيد شلبيـ أ.د/ 

 ةــــــالمنوفيامعة ــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد وقائم بعمل رئيس أستاذ     أمل أحمد سالمةد/   ـ 
 ةـــــالمنوفيامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األسرةقسم عد بمساأستاذ    نورا عبد الهادي خليلـ أ.د/ 

 
 ماجستير طب األسرة   سلوي على محمد القرمه ـ ط/8

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم بأستاذ   هالة محمد المصيحلي شاهينـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ تغريد محمد فرحات
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعين شمامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم ورئيس أستاذ     محمد فاروق عالمـ أ.د/ 

 اض الصدرية والتدرنماجستير األمر    حنان عبد العزيز الجمل ـ ط/1
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ    محمود موسي الحبشيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفيامعة ـبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم مساعد بأستاذ    سامي السيد أحمد الدحدوحد/   ـ 
 اـــــــــــــــــبنهـــــــــــــــــــامعة ـبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم مساعد بأستاذ    طارق سامي عيسويد/   ـ 

 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  منار سامي عبد المجيد أحمد ـ ط/92
  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ    زق الوحشرباب عبد الراـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ    محمود موسي الحبشيـ أ.د/ 

 اـــــــــــــــــبنهـــــــــــــــــــامعة ـبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم مساعد بأستاذ    محمد حسين المهديد/   ـ 
 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن  شيماء حسن أبو اليزيد ضوه ـ ط/99

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج مراض الصدرية والتدرناألقسم بأستاذ    رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــالمنوفيـامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم مساعد بأستاذ    رنا حلمي إمام الهلباويد/   ـ 
 اـــــــــــــبنهـــــــــــــــــــامعة ـب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط األمراض الصدرية والتدرنقسم بأستاذ   أحمد عبد الصادق محمد عبد هللاد/ أ. ـ

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   والء محمد فريد النبوي ـ ط/90
  اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج لدية والتناسليةاألمراض الجقسم بأستاذ    شوقي محمود الفرارجيـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــبنهـــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج ةـــــــــــــــــــــــــــــــالجلدية والتناسلياألمراض قسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سلمي عزت عبد المجيد أبو القمصان ـ ط/93

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج ليةاألمراض الجلدية والتناسقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 قــــــــــــالزقازيـــامعة ـــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ     محمد حامد خاطرـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أميرة حمدي يوسف أحمد ـ ط/94

  اللجنة :
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 ةـــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــــــــــــطنطامعة ـــجبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    السيد شعبان هويديـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أسماء صبري أبو النصر ـ ط/95

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 اــــــــــبنهامعة ـــبكلية الطب ج ـةــــــــــــــــــــاألمراض الجلدية والتناسليقسم بمساعد أستاذ     أحمد محمد حامدد/   ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سن عبد اللطيف الداليشيماء ح ـ ط/96

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     أحمد باشامحمد ـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج ةـــــــــــــــــــــــــلجلدية والتناسلياألمراض اقسم بأستاذ    إيمان عبد الفتاح سليطـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــطنطــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــــــــــــــــــةقسم بأستاذ    محمد عبد النبي داوود نعيمـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء سمير السيد الصاحي ـ ط/97

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج ألمراض الجلدية والتناسليةاقسم بأستاذ   مصطفي أحمد محمود همامـ أ.د/ 
 اـــــــــــــــــبنهامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    فاطمة محمد العيسويـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  يل البرقيإيمان فؤاد عبد الفض ـ ط/98

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
 ـــــــةــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج تناسليةاألمراض الجلدية والقسم بأستاذ   مصطفي أحمد محمود همامـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــةقسم بأستاذ    عصام محمد السيد عقلـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   لسيد عيسيالشيماء ا ـ ط/91

  اللجنة :
 ــــــــةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج والتناسلية األمراض الجلديةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 اــــــــــبنهامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    شيرين حسني عبد الرحمند/   ـ 
 ةماجستير األمراض الجلدية والتناسلي  سارة فوزي أحمد ذكر هللا ـ ط/02

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــةقسم بأستاذ     نهي نبيل دغيمـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان محمد أحمد عامر ـ ط/09

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد المنعم شعيبأ.د/ ـ 

 ةـــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
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 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــةقسم بأستاذ    السيد شعبان هويديـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 القلب واألوعية الدمويةماجستير أمراض   عمرو السيد عبد الفتاح يحيي ـ ط/00
  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     أحمد أشرف رضاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزقازيــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــالطب ج بكلية القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     السيد محمد فرجـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  إيهاب محمود عبد المجيد ـ ط/03

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــــــــــــــــــالمنو امعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ     وليد عبده إبراهيمد/   ـ 
 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج ويةالقلب واألوعية الدمقسم بأستاذ     حسن خالد ناجيـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية   نورس عماد حامد عامر ـ ط/04

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    محمد فهمي النعمانيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ    غادة محمود سلطاند/   ـ 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــبنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج ب واألوعية الدمويةالقلقسم بأستاذ    حمزة محمد سعد قابيلـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية أحمد الحسيني عبد الغفار أبو حسين ـ ط/05

 اللجنة :
 ـةـــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةم قسمساعد بأستاذ     وليد عبده إبراهيمد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ     محمود كامل أحمدد/   ـ 

 خــــــــــــــــــــــــــــــكفــــــــــــــــــــــــر الشيامعة ـــبكلية الطب ج ألوعية الدمويةالقلب واقسم بأستاذ     رضا بيوميـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  إيمان سمير محمد الشناوي ـ ط/06

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عبد العزيز عمارةأحمد ـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيامعة ـــج بمعهد القلب القومي قلب واألوعية الدمويةالقسم بأستاذ     محمد زكي حسينـ أ.د/ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود حامد محمد حجاج ـ ط/07

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    سعيد شلبي منتصرـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج دمويةالقلب واألوعية القسم بأستاذ    محمد السيد السطيحهـ أ.د/ 
 دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية  مصطفي عطية فارس الدجوي ـ ط/08

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــطب جبكلية ال القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    عبد هللا مصطفي كمالـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     هالة محفوظ بدرانـ أ.د/ 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزقازيــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ     عبد السالمرجب ـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  حسن جابر زكي بسيوني ـ ط/01
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  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــامعة ـــبكلية الطب ج حروقجراحة التجميل والقسم بأستاذ     شوقي شاكر جادـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج جراحة التجميل والحروققسم بأستاذ     طارق فؤاد كشكـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج الجراحة العامةقسم بأستاذ    د بدرمحمد ليثي أحمـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــامعة ـــبكلية الطب ج جراحة التجميل والحروققسم بأستاذ    إبراهيم حسني كاملـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد عبد المنعم محمود زيدان ـ ط/32

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــامعة ـــــــــــب جبكلية الط الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    على جمال الدين العرينيـ أ.د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــامعة ــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامـــــةبقسم مساعد أستاذ     طارق محي راجحد/   ـ 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقناة السويــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامةأستاذ بقسم     اللبانيمحمد  جودةـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة  محمد زكريا شنيشن شنيشن ـ ط/39

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / تامر على سلطانـ أ.د
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / مجدي أحمد لولحـ أ.د

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقناة اإلسكندريامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامةأستاذ بقسم     صابر محمد وهيبـ أ.د/ 
 ماجستير الجراحة العامة تمصطفي جمال عبد الرازق حنو  ـ ط/30

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / مجدي أحمد لولحـ أ.د

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج جراحة التجميل والحروق قسمبأستاذ    داليا محمد مفرح السقاـ أ.د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / تامر على سلطانـ أ.د

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهامعة ـــبكلية الطب ج جراحة التجميل والحروققسم بأستاذ    سامي عبد الستار عليوةـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 توراه أمراض الباطنة العامةدك   عبير رضا صدقي بدر ـ ط/33
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    / صبري عبد هللا شعيبـ أ.د
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةذ بقسم أستا   / إبراهيم محمد بغداديـ أ.د
 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم   / عالية عبد العزيز سعد عيادـ أ.د
 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد عادل رمضان معطي ـ ط/34

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــة الطب جبكلي الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    / عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / أشرف غريب ضلعـ أ.د
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    إيهاب أحمد عبد العاطي/ ـ أ.د
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طنة العامــــــــــــــــــــــــــــةالباأستاذ بقسم    حجازي محمد حجازي/ ـ أ.د

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  ضحي جمال محمد حشيش ـ ط/35

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة لطب جبكلية ا أمراض النساء والتوليدبقسم مساعد أستاذ    / عالء الدين فتح هللا الحلبيد  ـ 



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

23 

 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة لطب جبكلية ا أمراض النساء والتوليدبقسم مساعد أستاذ    / نبيه إبراهيم الخوليد  ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة لطب جبكلية ا أمراض النساء والتوليدبقسم مساعد أستاذ    / محمد عبد الغني عمارةد  ـ 

 رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسم    / فؤاد أبو هــــــــــــــــــــــــــــــميلةـ أ.د
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 
 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  سارة مجدي فضل على محمد ـ ط/36
  اللجنة :

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـامعة لطب جبكلية ا توليدأمراض النساء والبقسم مساعد أستاذ    / محمد عبد الغني عمارةد  ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة لطب جبكلية ا أمراض النساء والتوليدبقسم مساعد أستاذ    / عبد الحميد عصام شاهيند  ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة لطب جبكلية ا أمراض النساء والتوليدسم بقمساعد أستاذ    / عالء الدين فتح هللا الحلبيد  ـ 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهر بنيامعة ــــــــــــــــــبكلية الطب ج أمراض النساء والتوليدأستاذ بقسم     / عبد الرحمن عنبرـ أ.د
 صوت واحد( نياالث و األول)علي أن يكون 

  ماجستير طب األطفال  راندة عبد الجواد إبراهيم  ـ ط/37
  اللجنة :

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــبكلية الطب جامعة  طــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     ـ أ.د/ سهام محمد رجب
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    وفاء مصطفي محمدد/   ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــــــبكلية الطب ج الطــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــقسم بأستاذ    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيةـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  ماجستير طب األطفال  إسراء كمال الباز عبد هللا  ـ ط/38

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـامعة ـــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    نجوان يسري صالحد/   ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــــــبكلية الطب ج ــــــالطــــب األطفـــــــــــــقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيةـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير طب األسرة  والء زكي عبد العزيز الحوفي ـ ط/31

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــبكلية الطب جامعة  طــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     ـ أ.د/ سهام محمد رجب

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    نجوي نشأت حجازيد/   ـ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الصحة العامةم قسبأستاذ    صافيناز السعيد شلبيـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفية امعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األسرةقسم مساعد بأستاذ    نورا عبد الهادي خليلد/   ـ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 ماجستير طب األطفال   أحمد عمر عبده الشيخ ـ ط/42
  اللجنة :

 ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  ـــالطــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــقسم بأستاذ    ـ أ.د/ فادي محمد الجندي
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــامعة ـــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    دينا عبد الرازق ميداند/   ـ 
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 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    حامد محمد الشرقاوي ـ أ.د/
 عةدكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمنا  رضوي حسين عبد الستار سالم ـ ط/49

  اللجنة :
 المنوفيـــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم ورئيس أستاذ    ـ أ.د/ مبروك محمود غنيم
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم بأستاذ     ـ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم بأستاذ    محمد علىـ أ.د/ سحر على 
  كلية الطب جامعة الزقازيقب الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم ب أستاذ  عالء الدين عبد الباسط هدهودـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 دكتوراه الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  هالة أحمد الرفاعي خليل بازيد ط/ـ 40

  اللجنة :
 بالمنوفيــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القومي الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم بأستاذ     ـ أ.د/ إيناس محمد غنيم
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  ا الطبية والمناعةالميكروبيولوجيقسم بأستاذ     ـ أ.د/ أمل فتح هللا مقلد
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم بأستاذ     ـ أ.د/ عزة زغلول لبيب

 بكلية الطب جامعة الزقازيق  الطبية والمناعة الميكروبيولوجياقسم ب أستاذ  ـ أ.د/ عالء الدين عبد الباسط هدهود
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 وصحتها ماجستير طب المناطق الحارة   ديفيد مجدي متري ـ ط/43
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ عاطف أبو السعود على
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزقازيبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنةقسم بأستاذ     ـ أ.د/ راشد محمد حسن
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  شريف زكي عبد المعطي عوض ـ ط/44

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ عاطف أبو السعود على

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنةقسم بأستاذ     ـ أ.د/ جمال سعد الديب
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقناة السويبكلية الطب جامعة  األمراض المتوطنةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ مصطفي محمد راغب

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   سهير عبد المحسن على ونس ـ ط/45
  جنة :الل

 ـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    خالد عبد المؤمن خليفةـ أ.د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيـــالمنو بكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     سهام أحمد خضيرـ أ.د/ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم ورئيس أستاذ    منال عبد الواحد عيدـ أ.د/ 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةاجستير م  سحر مجاهد محمود شلبي ـ ط/46

  اللجنة :
 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ أميرة عبد القادر الهندي

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  ا اإلكلينيكيةالباثولوجيقسم بأستاذ     ـ أ.د/ سهام أحمد خضير
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعة  بمعهد الكبد القومي الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     هندي ـ أ.د/ ألفت محمد

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   عال عبد الحليم محمد ط/ـ 47
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ مآثر كامل الشافعي
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم مساعد بذ أستا   ـ   د/ السيد صابر أبو النور
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــالزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ يسري مصطفي حسين

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية   آالء أسامة زيد ناجي ـ ط/48
  اللجنة :

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ منال عبد العزيز سعفان
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم مساعد بأستاذ    ـ   د/ أيمن كيالني عبد الحميد
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ صبحي عبد الحميد حسن

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية  فاطمة أحمد محمد النجار ـ ط/41
  اللجنة :

 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ إيمان عبد الفتاح السيد بدر
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم مساعد بأستاذ    ـ   د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
 رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب جامعة  الكيمياء الحيوية الطبيةقسم بأستاذ    ـ أ.د/ دولت السيد إبراهيم سالم

 الهستولوجيا )األنسجة وبيولوجيا الخاليا(دكتوراه   ريهام عبد هللا محمود البربري ـ ط/52
  اللجنة :

 ــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــجامعة بكلية الطب الهستولوجيا بقسم  أستاذ    ـ أ.د/ مها السيد سليمان
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيجامعة بكلية الطب  الهستولوجياورئيس قسم  أستاذ   ـ أ.د/ مايسة عطية كفافي

 ــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــجامعة بكلية الطب الهستولوجيا بقسم  أستاذ    ة لبيب محمودـ أ.د/ بثين
 بنات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراألزهـــجامعة بكلية الطب الهستولوجيا بقسم  أستاذ    ـ أ.د/ مرفت شاكر مهنيا

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 طب وجراحة العينماجستير   داليا محمد يوسف عبد الفتاح ـ ط/59

  اللجنة :
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــجامعة بكلية الطب  راحة العينطب وجمساعد بقسم  أستاذ    ـ   د/ أمين فيصل اللقوة
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العينمساعد بقسم  أستاذ    ـ   د/ سامح سعد مندور

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعين شمجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العينبقسم  أستاذ   ـ أ.د/ عبد الرحمن جابر سالمان
 دكتوراه الطفيليات  منى فهيم عبد السميع فهيم ـ ط/50

  اللجنة :
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ جامعةبكلية الطب  ورئيس قسم الطفيليات أستاذ   ـ أ.د/ نادية صالح النحاس

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  بقسم الطفيليات أستاذ   ـ أ.د/ محمد محمد عبد الغفار
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  بقسم الطفيليات أستاذ   ـ أ.د/ منى محمد كامل السبكي

 ـورةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنصـــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  بقسم الطفيليات أستاذ   أ.د/ ممدوح مصلحي حجازيـ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 جستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم ما  سيد فتحي على عبد هللا ـ ط/53
  اللجنة :

 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــجامعة بكلية الطب  بقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ   ـ أ.د/ أحمد عبد الرءوف متولي
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــجامعة بمعهد الكبد القومي  والعناية المركزةبقسم التخدير  أستاذ    ـ أ.د/ إيمان سيد أحمد

 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــجامعة بكلية الطب  مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ    ـ   د/ صفاء محمد هالل
 لعناية المركزة وعالج األلم ماجستير التخدير وا  سمر عادل عيسي الخوليـ ط/54

  اللجنة :



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

26 

 
 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ    ـ   د/ أيمن أحمد راضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــجامعة بكلية الطب  مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ    ـ   د/ نجوي محمد ضحا
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجامعة بكلية الطب  بقسم التخدير والعناية المركزة أستاذ    ـ أ.د/ أحمد على الضبع

 يةماجستير أمراض القلب واألوعية الدمو   غدير يحيي محمد المكاوي ـ ط/55
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    محمود على سليمانـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــج بمعهد القلب القومي القلب واألوعية الدمويةقسم بأستاذ    سحر عبد هللا الشدوديـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ    رحاب إبراهيم ياسيند/   ـ 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  أسامة محمد عبد هللا عمر ـ ط/56
  ة :اللجن
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم ورئيس أستاذ    والء فريد عبد العزيزـ أ.د/ 
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمعهد القلب القوم القلب واألوعية الدموية استشاري    أحمد يحيي حجابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج القلب واألوعية الدمويةقسم مساعد بأستاذ    محمد يحيي عبد الخالقد/   ـ 
  ماجستير طب األطفال  فاتن صالح عبد الرحمن   ـ ط/57

  : اللجنة
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج ــــالطــــب األطفـــــــــــــــقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــاطنطـــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     حامد الشرقـــــــــاويـ أ.د/ 
  ماجستير طب األطفال  شيماء طارق محمد الترجمان ـ ط/58

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    فادي محمد الجندي.د/ ـ أ
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ــــــــــالطب األطفـــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ    خالد طلعت محمد أبو عيلهـ أ.د/ 
  ماجستير طب األطفال  يات عبد ربه يوسف تركيآ ـ ط/51

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج ألطفـــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــــــــــــــب اقسم بأستاذ     فهيمه محمد حسانـ أ.د/ 

 ــــــــةالمنوفيــــــــــامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    نجوان يسري صالحد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــالطب األطفــــــــــقسم بأستاذ    عبد الحميد محمد الهمشريـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  ماجستير طب األطفال  نورا مصلحي إبراهيم عدوي ـ ط/62

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     حمد حسانفهيمه مـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج األطفـــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــــــــــــــب قسم مساعد بأستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 ــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     عزة كمال الشهاويـ أ.د/ 
  ماجستير طب األطفال أسماء على عبد الرزاق عبد العزيز ـ ط/69

  اللجنة :
 ـــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     فهيمه محمد حسانـ أ.د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    سامح عبد هللا عبد النبيد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 
 ــــــــراألزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    على عبد اللطيف عافيةـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 
 

  ماجستير طب األطفال  هبه مليجي محمد شريف ـ ط/60
  اللجنة :
 ــــــــةالمنوفيـــــــــــــامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم ورئيس أستاذ     أحمد أنور خطابـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    محمد سعيد المكاويد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج ـــــــــالطـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــقسم بأستاذ    على محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ــةالمنوفيـــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بمعهد الكبد القومي طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    أليف عبد الحكيم عالمـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  ماجستير طب األطفال   نورا وهدان عرفة ـ ط/63

  اللجنة :
 ـــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     فهيمه محمد حسانـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بمعهد الكبد القومي ألطفـــــــــــــــــــــــــــــــــالطب اقسم بأستاذ    أليف عبد الحكيم عالمـ أ.د/ 
  ماجستير طب األطفال   أحمد محمد أحمد شلبي ـ ط/64

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج ـــــــــــــــــــالطـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفقسم بأستاذ     فهيمه محمد حسانـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ    سهير سيد أبو العالـ أ.د/ 
 اإلسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ   ياسر سعد الدين محمد صادقـ أ.د/ 
  تير طب األطفالماجس  إيمان سامي إسماعيل الجنيدي ـ ط/65

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم بأستاذ     غادة محمد المشدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــةامعة ـــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالطـقسم مساعد بأستاذ    محمود أحمد الحاويد/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــابنهــــــــامعة ـــــــبكلية الطب ج طـــــــــــــــــــــــــــــــــب األطفـــــــــــــــــــالقسم مساعد بأستاذ    أكرم الشافعي الصادقد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  سهر السعودي إبراهيم حمص ـ ط/66
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلديــــــــــــــــــــــــــــة والتناسليةقسم بأستاذ    جابر عنتر فرجعزة ـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 الزقازيقامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ     محمد حامد خاطرد/   ـ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر محمد حلمي راشد ـ ط/67
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     مرعيعالء حسن ـ أ.د/ 



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

28 

 
 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــــةقسم بأستاذ     لسيد أمينطارق اـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أميمة محروس عبد العاطي ـ ط/68

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج ض الجلدية والتناسليةاألمراقسم بأستاذ    محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج ض الجلدية والتناسليــــــــــــــةاألمراقسم بأستاذ    السيد شعبان هويديـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أحمد سمير راشد الدساوي ـ ط/61

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــجبكلية الطب  األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج والتناسليــــــــــــــة األمراض الجلديةقسم بأستاذ     طارق السيد أمينـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هالة السيد دومة معزب ـ ط/72

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم مساعد بأستاذ     هشام نبيل خالدد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امعةـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  نهي مصطفي محمود الجمل ـ ط/79

  اللجنة :
 ــةالمنوفيـــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــةقسم بأستاذ    السيد شعبان هويديـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أروي توفيق أحمد سالمان ـ ط/70

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 ــاطنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــةقسم بأستاذ    عبير عبد الحكم إبراهيمـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  هبه كمال إبراهيم رسالن ـ ط/73

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج ةاألمراض الجلدية والتناسليقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــةقسم بأستاذ     بسمة مراد علىـ أ.د/ 
 ستير األمراض الجلدية والتناسليةماج  أميرة سامي عراقي محمد  ـ ط/74

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     عالء حسن مرعيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    عبد المنعم شعيبمحمد ـ أ.د/ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    أحمد عبد الوهاب صالحـ أ.د/ 
 والتناسلية ماجستير األمراض الجلدية  أنغام على سليمان مصطفي ـ ط/75



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

29 

 
 

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج يةاألمراض الجلديــــــــــــــــــــــــــــة والتناسلقسم بأستاذ    عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 

 بنهــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    فاطمة محمد العيسويد/   ـ 
 
 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان السيد أحمد غنيم ـ ط/76
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ     محمد أحمد باشاـ أ.د/ 
 فيـــــــــــــــــــةالمنو امعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلديــــــــــــــــــــــــــــة والتناسليةقسم بأستاذ    مصطفي أحمد همامـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    عبير عبد الحكيم هديبـ أ.د/ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أماني فوزي يوسف حماد  ـ ط/77

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم ورئيس أستاذ     الء حسن مرعيعـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األمراض الجلدية والتناسليةقسم بأستاذ    نعيم محمد عبد النبي داود/ ـ أ.د

 ماجستير األشعة التشخيصية  أسراء على عبد المحفوظ زهرة ـ ط/78
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــةامعة ـــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسمبأستاذ    محمد رمضان الخوليـ أ.د/ 

 ـــــــــــةالمنوفيــــــــامعة ـــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ    وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــــاامعة ـــبكلية الطب ج األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــةقسم مساعد بأستاذ     محمد أحمد يوسفد/   ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة نهي عبد الحميد عبده عبد الحميد ـ ط/71
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    ب/ صبري عبد هللا شعيـ أ.د
 المنوفيــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــالطب ج بكلية الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    / عالء عفت عبد الحميدد  ـ 

 المنوفيــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بمعهد الكبد القومي الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / حسن السيد زغلةـ أ.د
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  هند صالح عبد ربه الدالي ـ ط/82

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    / محمود عبد العزيز قورةـ أ.د
 المنوفيــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    م/ أحمد راغب توفيق سالد  ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    / سعيد سيد أحمد خميسـ أ.د
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم    / جمال محمد النجارـ أ.د

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء  دعاء عبد العزيز محمد المنسي ـ ط/89

  اللجنة :
 المنوفيـــةامعة ــــــبكلية الطب ج ـــــدالنساء والتوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     محمد سالمة جادـ أ.د/ 

 المنوفيـــةامعة ــــــبكلية الطب ج النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقسم مساعد بأستاذ    عالء مسعود عبد الجيدد/   ـ 
 المنوفيـــةامعة ــــــبكلية الطب ج ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالنساء والتو قسم بأستاذ    محمودسيد عبد المنعم ـ أ.د/ 
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 األزهــــــــرامعة ــــــبكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــدالنساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم بأستاذ     محمود ميدانـ أ.د/ 
 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 

 طب وجراحة العينماجستير   أسماء زكريا أحمد التراوي ـ ط/80
  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  نــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العيبقسم  أستاذ  عبد الخالق إبراهيم السعدنيـ أ.د/ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العينمساعد بقسم  أستاذ   أسماء محمد إبراهيمـ   د/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهجامعة بكلية الطب  طب وجراحة العينبقسم  أستاذ   أيمن عبد السالم حامدـ أ.د/ 
 ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها   هدي سعد المهيلي ـ ط/83

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة سم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب بق أستاذ   ـ أ.د/ عاطف أبو السعود على
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــجامعة بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  أستاذ   ـ أ.د/ محمد عالء الدين نوح

 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقجامعة بقسم األمراض المتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكلية الطب  أستاذ    ـ أ.د/ راشد محمد حسن
 راحة العامةماجستير الج  عالء الدين مدحت عبد المنعم ـ ط/84

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةأستاذ بقسم     / مجدي أحمد لولحـ أ.د
 المنوفيـــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج ة العامــــــــــــــــــــــــــــةالجراحبقسم مساعد أستاذ    / محمود جمال الدين حجاجد  ـ 

 قناة عين شمـــــــسامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة األطفالقسم ورئيس أستاذ     أحمد مدحت زكيـ أ.د/ 
 الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   عمأحمد إلهامي عبد المن ـ ط/85

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ    مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجامعة  بمعهد الكبد القومي ولوجيا اإلكلينيكيةالباثقسم بأستاذ     ـ أ.د/ ألفت محمد هندي
 ــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنهبكلية الطب جامعة  الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم بأستاذ     نيفين عبد الحفيظـ أ.د/ 

  034/7/3/1010الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة61) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوم 
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراه 

 القــــرار

 لنحو التالي .. ويرفع للجامعة .لهم على ا تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراهالموافقة على 
  الباثولوجيـــــــــــــــــــاماجستير   سارة محمد عبد الحميد اسماعيل ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضو 
 في السرطان المحيط بامبولة فاتر 2وبي سي ال  2وسوكس  2التعبير المناعي الهيستوكيميائي لستيم 

 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسماذ أست   هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبمعهد الكبد القومي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   نيرمين أحمد احسانـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــالمنوفيــ ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    مروة محمد داوودـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمب مدرس   آيات شعبان حميدهـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةعجام بمعهد الكبد القومي ـــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيــــــــــــ قسمب مدرس    دينا محمد سويدـ   د/ 

 طب األطفالماجستير    سها سامي محمد قشتي ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضو 
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أنيميا البحر المتوسط من النو  بيتا ومحددة الخاليا العصبية انيوالز عند األطفال المصابين ب 200دراسة تقييم المصل ا س بي 
 وعالقتهم بالجلطة المفرطة  

 المشرفون : 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بقسماذ أست    سهام محمد رجبـ أ.د/ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الكيمياء الحيوية الطبية مساعد بقسماذ أست   ياسر عبد الستار الغباشيد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس بقسم   رحاب محمد حبيبد/   ـ 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زميل بقسم   أسماء عبد السميع محمودد/   ـ 

 مراض النساءالتوليد وأماجستير     هناء فايز عبده ط/ـــ 3
 :  الرسالة موضو 

 الدقة التشخيصية لقياس زاوية عنق الرحم الخلفية , وطول عنق الرحم في التنبؤ بنجاح تحريض الوالدة الطبيعية
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النساء أمراض و  التوليد مساعد بقسماذ أست    نبيه إبراهيم الخوليـ د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النساء أمراض و  التوليد مساعد بقسماذ أست    هيثم أبو علي حمزةـ د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيالمن ةعجامبكلية الطب النســــــــــــــــــــــــــــاء أمراض و  التوليد مدرس بقسم   محمد السباعي عنترـ د/ 

 التوليد وأمراض النساءماجستير    داليا فهمي النجومي ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضو 

مقارنة استخدام عقار الميزوبريستول وحدة عن طريق المهبل مع الميزوبريستول وااليزوزوربيدمونونيترات في تليين عنق الرحم 
 ي حاالت تأخر موعد الوالدةوالتحريض علي الوالدة ف

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النســــــــــــــــــــــــــــــــاء أمراض و  التوليد بقسماذ أست   ناصر كمال عبد العالد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــاء النسأمراض و  التوليد بقسم مدرس   عصام عبد الظاهر أميند/   ـ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النســــــــــــــــــــــــــــــــاء أمراض و  التوليد بقسم مدرس    أيمن السيد سليماند/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    يام عاطف أحمد عمره ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضو 

 إظهار البروتين المرتبط بالحمض النووي الريبوسومي المحفز بالبرودة في كل من الدم واألنسجة لمرضي البهاق
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامالطب  بكلية ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنيند/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير    نت السيد حسين فرجبس ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضو 

 في الثعلبة 14والسي دي  9اإلظهار الهيستوكيميائي المناعي لكل من السوكس 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنيند/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  شريف كامل علي علـي فهمي ط/ـــ 7
 :  الرسالة موضو 

 تقييم مستوي ايريسين مصل الدم في المرضي الذين يعانون من الشواك األسود وعالقته بشدة المرض
 المشرفون : 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   مصطفي محمد سليماند/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية  إيمان صالح الدين السيد عرفاتد/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   هدير السيد جابر السيد علي ط/ـــ 8
 :  الرسالة موضو 

 في الحاصة األندروجينية 34والسي دي  9الهيستوكيميائي لكل من السوكس  اإلظهار المناعي
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ورئيس قسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 

 ةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدرس بقسم الباثولوجيــــــ  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنيند/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   أحمد عمار أحمد حلمي عمران ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضو 

 جودة الحياةتأثير فرط التعرق األولي علي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 األشعة التشخيصيةماجستير  محمد عبد المنعم محمد عبد النبي ط/ـــ 92

 :  الرسالة موضو 
 القيم المعيارية لحجم الرحم والمبايض لدي اإلناث األصحاء بإستخدام الموجات فوق الصوتيةتوحيد 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم األشعة التشخيصيةاذ أست    أشرف أنس زيتونـ د/ 
 ةــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمعاذ أست   زينب عبد العزيز قاسميـ د/ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــــــــــــــــــــة   ياسمين حسني حميدةـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء بد الحسيب سعدعبد الحسيب صالح عـ د/ 
 طب وجراحة العينماجستير   أميرة أنور عبد الفتاح السيوفي ط/ـــ 99

 :  الرسالة موضو 
 ن المصريينمعدل انتشار تمدد القرنية بين البالغي

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم طب وجراحة العيناذ أست    فريد محمد وجديـ د/ 
 ةــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمعاذ أست   زينب عبد العزيز قاسميـ د/ 
 طب وجراحة العينماجستير   سهام صالح سيد أحمد شحاته ط/ـــ 90

 :  الرسالة موضو 
تقييم طبقة األلياف العصبية ومركز الشبكية في المرضي الذين يعانون أمراض الغدة الدرقية المناعية مقارنة باألفراد الطبيعيين 

 باستخدام جهاز الماسح الضوئي المقطعي الطيفي 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم طب وجراحة العيناذ أست   أسماء محمد أحمد إبراهيمد/ .أـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــن   أحمد محمد شبل فايدد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم أمراض الباطنة العامة    هيثم رضا بدرد/   ـ 

 التوليد وأمراض النساءماجستير   أحمد صالح السيد شلبي ط/ـــ 93
 :  الرسالة موضو 

 قة بين تغيرات قا  العين وارتفا  ضغط الدم الناجم عن الحمل وآثاره المترتبة علي الجنينالعال
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 المشرفون : 
 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النســــــــــــــــــــــــــــــــاء أمراض و  التوليد ورئيس قسماذ أست   محمد أحمد سامي قنديل د/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بقسماذ أست   لسبكي هدي محمد كامل اد/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب ــــــــــــاء النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمراض و  التوليد مدرس بقسم  عصام عبد الظاهر أمين مصطفيد/   ـ 

 
 

 طب وجراحة العينماجستير   مروة رمضان محمد حسانين ط/ـــ 94
 :  الرسالة موضو 

 التغييرات في سطح الذرة بعد جراحة تدلي الجفون
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجاملطب بكلية ا ورئيس قسم طب وجراحة العيناذ أست  عبد الرحمن السباعي سرحاند/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم طب وجراحة العيناذ أست    سامح سعد مندورد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ينمساعد بقسم طب وجراحة العاذ أست    مروة علي زكيد/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسليةماجستير   أسماء حسن عبد الرؤوف ط/ـــ 95
 :  الرسالة موضو 

 في مصل الدم في مرضي النخالة الوردية وعالقته بشدة ومدة المرض 22تقييم مستوي األنترلوكين 
 ن : المشرفو 
 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   ياسر عبد الستار الغباشيد/ ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   محمد أبو ضيف محمد أحمد /طـــ 96
 :  الرسالة موضو 

مقارنة جرعتين مختلفتين من عقار الديكسميديتوميدين مضافين الي اللجنوكاين في المرضي المقرر لهم جراحة العظام للطرف 
 العلوي تحت التخدير الوريدي الموضعي

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم التخدير والعناية المركزةاذ أست    أيمن أحمد راضيـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة   صادق عبد المسيح صادقـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة   أميرة سمير أحمد الهجين ـ د/
  الباثولوجيـــــــــــــــــــاماجستير   أسماء مجدي أحمد كابوه ط/ـــ 97

 :  الرسالة موضو 
 المنتمي لإلهتمام الذاتي الخماسي في الركود الصفراوي لحديثي الوالدة والجين 2دور سرتوين 
 المشرفون : 

 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسماذ أست    رحاب منير سمكةـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــالمنوفيــ ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست    هالة سعيد الربعيـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةعجام بمعهد الكبد القومي ــــــــــــــــــــــــــاالباثولوجيـــــــــــــ قسمب مدرس   شيرين محمد نجيب المشدـ   د/ 

  الباثولوجيـــــــــــــــــــا دكتوراه   آيه حمدي عبد الباري ط/ـــ 98
 :  الرسالة موضو 

 ة مناعية هستوكيميائيةفي سرطان القولون والمستقيم : دراس 1وستات  2إظهار كل من سيرت 
 المشرفون : 
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 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقسماذ أست    أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 

 ةـــــــــــــــالمنوفيــ ةعجامبكلية الطب  الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسماذ مساعد بأست  القبالويمحمد أبو المعاطي ـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةعجام بمعهد الكبد القومي الباثولوجيـــــــــــا قسمب أستاذ مساعد    دينا شحاته العزبـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــ ةعجام بمعهد الكبد القومي الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قسمب مدرس   شيماء سعد الخوليـ   د/ 

 
 

 الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةجستير ما أحالم علواني عبد النبي علواني ط/ـــ 91
 :  الرسالة موضو 

 التأثير المحتمل المضاد لالكتئاب للسيمفاستاتين في االكتئاب المحدث بالهيدروكورتيزون في الجرذان 
 المشرفون : 

 ةـــــــالمنوفي طب الفارماكولوجيا اإلكلينيكية ب مساعد وقائم بعمل رئيس قسماذ أست    مها محمد البطشـ د/ 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طبالفارماكولوجيا اإلكلينيكية بكلية ال مدرس بقسم    صفا رياض الفقيـ د/ 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ــةجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طبالفارماكولوجيا اإلكلينيكية بكلية ال مدرس بقسم    غادة عادل حجازيـ د/ 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي جامعـــــــــة طبالفارماكولوجيا اإلكلينيكية بكلية ال أستاذ مساعد بقسم   سالي محمد الحفناويـ د/ 

 األمراض الجلدية والتناسلية دكتوراه    رانيه إمام البنا ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضو 

 التناسلية في مرضي أنيميا البحر المتوسط نتيجة نقل الدم المتكرر في المرضي الذكور عوامل الخطر لقصور الغدد
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 ــةــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زميل بقسم   ميع محمودأسماء عبد السد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  وسام جميل عبد الحميد ط/ـــ 09
 :  الرسالة موضو 

 ودوره كمؤشر لاللتهاب واحتمالية حدوث اضطراب بمستوي دهون الدم في مرضي حب الشباب  1الشبيه بالكيتينيز ـــ 1وتين ـــــالبر 
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست     هشام نبيل خالدـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   ر الغباشيياسر عبد الستاد/ ـ 

 ماجستير طب األسرة غادة عبد المجيد عبد الجيد عامر ط/ـــ 00
 :  الرسالة موضو 

 قة ريفية بمحافظة الغربية مصرجودة النوم بين المدخنين البالغين المترددين علي وحدة صحة األسرة بمنط
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي ورئيس قسم طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــرةاذ أست  هاله محمد المصيلحي شاهيند/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــرةمدرس بقسم طب األس   مروة محمد محسبد/   ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  محمد السيد محمد أبو العز ط/ـــ 03
 :  الرسالة موضو 

 لماغنسيوم على معلمات دوبلر الجنين واألم في تسمم الحمل ذو الصفات الشديدةتأثير الجرعة المبدئية من سلفات ا
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي التوليد وأمراض النساءبقسم اذ أست   مدحت عصام الدين حلميد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي التوليد وأمراض النساءبقسم  مساعد اذأست        هيثم أبو علي حمزة   د/   ـ 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي التوليد وأمراض النساءبقسم  مدرس   محمد السباعي عنتر        د/   ـ 
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة  محمد عبد الرسول عبد هللا عالء ط/ـــ 04

 :  الرسالة موضو 
 دور الموجات فوق الصوتية في تقييم أورام الغدد اللعابية

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامالطب ة ــــــــــبكلي األنف واألذن والحنجرةبقسم اذ أست  عبد اللطيف إبراهيم الرشيديد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي األنف واألذن والحنجرةبقسم  مساعد اذأست   هبة عبد الرحيم أبو النجا        د/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي األشعة التشخيصيةبقسم  درسم   شيماء عبد الحميد حسنين       د/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  فاطمة عادل علي رضوان ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضو 

 لى المنتظمفي األطفال الخاضعين لغسيل الك KIOThOدراسة تعدد األشكال الجينية لبروتين 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالبقسم اذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامالطب ــــــــــة بكلي طفالطب األزميل بقسم    محمد شكري الحارون        د/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين هبه هللا رمضان عبد العاطي رزق ط/ـــ 06
 :  الرسالة موضو 

شيمة في مرضى الروماتويد على عالج الميثوتريكسات والعالج البيولوجي مقارنة تقييم المقولة وطبقة األلياف العصبية والم
 باألشخاص األصحاء باستخدام جهاز الماسح الضوئي المقطعي الطيفي

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي طب وجراحة العينبقسم  مساعد اذأست   معتز فايز الصاوي         د/ ـ 

 القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامالطب ــــــــــة بكليروماتويد وتأهيل  مساعد اذأست   عبد القوي مغازي         ـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي وجراحة العين طببقسم  مدرس   أحمد محمد شبل       ـ د/ 
 األشعة التشخيصيةماجستير   أسالم حميدة عبد هللا حميدة ط/ـــ 07

 :  الرسالة موضو 
 في مرضى الحاالت الحرجةدور الموجات فوق الصوتية على الصدر في تقييم أمراض الرئة والغشاء البلوري 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي األشعة التشخيصيةبقسم  اذأست   محمد صالح الدين الزواوي    د/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــة الــــــــبكلي األشعة التشخيصيةبقسم  مدرس   دينا محمود سراجد/   ـ 

 دكتوراه طب وجراحة العين  إبراهيم ناجي السباعي البديوي ط/ـــ 08
 :  الرسالة موضو 

 دراسة مقارنة بين طرق عالج قصر النظر المتوسط الي الشديد
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــطب وجراحبقسم  اذأست     مصطفي كمال نصار       د/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــطب وجراحمساعد بقسم  اذأست   أمين فيصل اللقوة         د/    ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي طب وجراحة العينبقسم  مدرس   محمد سامي عبد العزيز       د/    ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   رويدا علي خليل صالح /طـــ 01
 :  الرسالة موضو 

 األحداث المجهدة وتركيز مصل المادة بي في مرضي حب الشباب الشائع 
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 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست    هشام نبيل خالدد/ أ.ـ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   محمد سليمان رزقد/ ـ   

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم األمراض العصبية والطب النفسي    أحمد نبيل رمضاند/ ـ   

 
 

 دكتوراه أمراض الباطنة العامة  محمد شفيق محمد الصياد ط/ـــ 32
 :  الرسالة موضو 

دراسة تأثير العالج الفيروسي علي نسبة التليف الكبدي بواسطة استخدام الفيبروسكان في المرضي المصريين المصابون بفيروس 
 االلتهاب الكبدي سي 

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ورئيس قسم أمراض الباطنة العامةاذ أست   د العزيز بهنسيعبد هللا عبد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم أمراض الباطنة العامةاذ أست  عبد الناصر عبد العاطي جاد هللاد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم األشعة التشخيصيــــــــــــةاذ أست   وليد عبد الفتاح موسيد/   ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   نهلة محمد فؤاد رضوان ط/ـــ 39
 :  الرسالة موضو 

 اإللتزام بأدوية السكر في مرضي البول السكريالتعرف علي العوامل المرتبطة ب
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــبكلي بقسم أمراض الباطنة العامةاذ أست   محمد عبد الرؤوف قرنيد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  م أمراض الباطنة العامةمساعد بقساذ أست    أحمد محمد زهراند/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم أمراض الباطنــــــــــــــــة العامــــــــــــة   شيماء كمال الدين زويند/   ـ 
 ةـــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   بد العزيز قاسميزينب عد/   ـ 

 األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير  شيماء سامي عبد الهادي حماد ط/ـــ 30
 :  الرسالة موضو 

 بعض مناطق محافظة المنوفيةمعرفة سلوك وممارسات عامة الناس حول األثار الضارة للتعرض للشمس وطرق الحماية ب
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  إيناس محمود أحمد السيد ط/ـــ 33

 :  الرسالة موضو 
 ليمفوبويتين الغدة الثيموسية وتقييم دورة كمؤشر جديد مرتبط بظهور وشدة مرض الصدفية 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  د بقسم الكيمياء الحيوية الطبيةأستاذ مساع   ياسر عبد الستار الغباشيد/ ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   بلقيس محمد باشا ط/ـــ 34
 :  الرسالة موضو 

 : هل له عالقة بالسيدات الشعرانيات ؟2أومنتين ـــــــ
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست     هشام نبيل خالدـ د/ 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   ياسر عبد الستار الغباشيد/ ـ 

 ماجستير الجراحة العامة عبد الحميد فاطمة الزهراء أحمد السيد ط/ـــ 35
 :  الرسالة موضو 

 الناتج الوظيفي لنقل األوتار المتزامن مع إصالح العصب الكعبري علي مستوي مرتفع
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعامجبكلية الطب  بقسم جراحــــــــــــــة التجميــــــــــــــــــــــــــل والحــــروقاذ أست    داليا مفرح السقاد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم جراحــــــــــــــة التجميــــــــــــــــــــــل والحــــروق مدرس   مدحت سامي علي حسند/   ـ 

 دكتوراه التوليد وأمراض النساء  محمود عبد العزيز راشد ط/ـــ 36
 :  الرسالة موضو 

 ة مقارنة بين استخدام شرط الميرسلين وشبكة البرولين في حاالت رفع السقوط الرحمي بالفتح الجراحيدراس

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي التوليد وأمراض النساءبقسم اذ أست    حامد السيد اللقوةد/ أ.ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي التوليد وأمراض النساءبقسم اذ أست    زكريا فؤاد سندد/ أ.ـ 
 عين شمـــــــــــــــــس ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي التوليد وأمراض النساءبقسم اذ أست  محمد عبد الحميد نصر الديند/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي التوليد وأمراض النساءبقسم  مدرس   محمد السباعي عنتر        د/   ـ 

 واألذن والحنجرة ماجستير األنف  أحمد فتحي محمد رضوان ط/ـــ 37
 :  الرسالة موضو 

 تقييم دور مدخل ما قبل القناة الدمعية بالمنظار في حاالت اللحمية الممتدة من الجيب األنفي الفكي العلوي لفتحة األنف الداخلية
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي األنف واألذن والحنجرةبقسم اذ أست   ياسر عبد الوهاب خليلد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي األنف واألذن والحنجرةبقسم  مدرس   طارق عبد الرحمن عبد الحافظ   د/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي األنف واألذن والحنجرةبقسم  مدرس   أحمد محمود حمدان   د/   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة  مصطفي أحمد شحاته داود ط/ـــ 38
 :  الرسالة موضو 

 لثدي بعد الجراحة التحفظية لسرطان الثديإمكانية االستخدام الفوري للرقعة الجلدية الدهنية في إعادة البناء الجزئي ل
 المشرفون : 

 ةالمنوفيــــــ ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم الجراحــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاذ أست    أحمد صبري الجمالـ د/ 
 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبقسم الجراحــــــــ مدرس    أميرة محمد الفقيد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  حسنة السيد علي النجار ط/ـــ 31
 :  الرسالة موضو 

 مراض القلب واألوعية الدموية في مرضي الضعف الجنسي ؟تجزئة كيو آر اس : هل تكون عالمة بسيطة وجديدة أل
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست    عالء حسن مرعيد/ أ.ـ 
 ةــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  واألوعية الدموية مساعد بقسم أمراض القلباذ أست   أحمد مختار القرشد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  عاصم محمود سالمة سند ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضو 

 قياسات الجزء السفلي من الوجه في األطفال دون سن الدراسة
 المشرفون : 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالبقسم اذ أست    مها عاطف توفيقد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   نجالء فتحي برسيمد/   ـ 

 التخدير والعناية المركزة دكتوراه  أحمد محمد حسين نصار ط/ـــ 49
 :  الرسالة موضو 

دراسة للمقارنة بين استجابات ديناميكية الدم للتنقيط الوريدي لعقاقير الديكسميديتوميدين , الليدوكايين أو البروبوفول أثناء 
 استئصال المرارة بالمنظار

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ورئيس قسم التخدير والعناية المركزةاذ أست    لي حسنغادة عد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم التخدير والعناية المركزةاذ أست    أيمن أحمد راضيد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة    برباب محمد حبيد/   ـ 

 ماجستير الجراحة العامة  عبد هللا محمد أبو شادي ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضو 

 كرياس واألثني عشرعوامل الخطر للناسور البنكرياسي بعد اإلستئصال الجزئي للبن
 المشرفون : 

 ةالمنوفيــــــ ةعجامبكلية الطب  بقسم الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاذ أست  أشرف عبد الهادي زين الديند/ أ.ـ 
 ةالمنوفيــــــ ةعجامبكلية الطب  ساعد بقسم الجراحــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةماذ أست   محرم عبد السميع محمدد/   ـ 
 ةالمنوفيـــ ةعجام معهد الكبد القومي مساعد جراحة الكبد والقنوات المراريةاذ أست   إسالم إسماعيل أيوبد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم الجراحــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة درسم   محمد حامد المليجيد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  الزهراء محمد عبد الحميد راغب ط/ـــ 43
 :  الرسالة موضو 

 ن الثيول دايسلفايد في مصل الدم لمرضي النخالة الوريديةدراسة تأثير تواز 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   مصطفي محمد سليماند/ أ.ـ 
 ةـــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  كيميــــــــــــــــــــــــــاء الحيويـــــــــــــــــة الطبيـــــــــــــةمدرس بقسم ال  إيمان صالح الدين السيد عرفاتد/   ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين سمر مصطفي عبد الواحد أبو المجد ط/ـــ 44
 :  الرسالة موضو 

 لنساء الالئي يستخدمن حبوب منع الحمل عن طريق الفمتقييم ماقولة العين واأللياف العصبية للشبكية وسماكة المشيمة عند ا
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــطب وجراحبقسم  اذأست   حاتم محمد مرعي         د/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيطب ــــــــــة بكلي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العيــــــــطب وجراحمساعد بقسم  اذأست   مروة علي زكي         د/    ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي طب وجراحة العينبقسم  مدرس   أحمد شبل فايد       د/    ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء   إيمان محمود النضار ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضو 

طفال سلفات الحديد فقط أو سلفات الحديد مع الالكتوفرين لعالج نقص الحديد خالل فترة الحمل وآثارهم علي مخزون الحديد أل
 حديثي الوالدة

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي التوليد وأمراض النساءبقسم اذ أست   سيد عبد المنعم محمودد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي لنساءالتوليد وأمراض ابقسم  مدرس   إبراهيم علي سيف النصر        د/   ـ 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي التوليد وأمراض النساءبقسم  مدرس   هشام علي عمار        د/   ـ 
 ماجستير طب األطفال  محمود محمد كمال أحمد ط/ــ ـ46

 :  الرسالة موضو 
 عند األطفال المصابين بالمتالزمة الكلوية النيفروزية والذين يعالجون بالكورتيزون 21تقييم عامل نمو الخاليا الليفية 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام ة الطبــــــــــبكلي طب األطفالبقسم اذ أست    فهيمة محمد حساند/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمنوفيا ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــطب األطفزميل بقسم    محمد شكري الحاروند/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي الباثولوجيا اإلكلينيكةمدرس بقسم    نوران طلعت أبو الخيرد/   ـ 

 جلدية والتناسليةماجستير األمراض ال  آيات جمال حسنين حشيش ط/ـــ 47
 :  الرسالة موضو 

 في دم وأنسجة مرضي التهاب الكبد ــــ سي المصاحب للحكة 2دراسة الليبوكالين ـــ
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   إيمان عبد الفتاح سليطد/ أ.ـ 
 ةـــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم أمراض الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    أحمد عز العربد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  إسراء السيد عبد الحميد عفصة ط/ـــ 48
 :  الرسالة موضو 
 تالزمة المبيض المتعدد الكيسات علي الخلل الوظيفي الجنسي لإلناثتأثير م

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 جستير طب األطفالما  فوزية محمد حسن عبد القادر ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضو 

 تقييم السمع لحديثي الوالدة بمحافظة المنوفية
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   وفاء مصطفي أبو الفتوحـ د/ 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي األنف واألذن والحنجرةمدرس بقسم    ماء صالح معطيأسد/ ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــلمنوفيا ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي الكيمياء الحيوية الطبيةمدرس بقسم    نهي ربيع محمد بيوميد/ ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  أحمد حمدي سعيد خلف ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضو 

 تأثير عقار الميتوكلوبراميد في التقليل من طول فترة المخاض : تجربة عشوائية منظمة

 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي ساءالتوليد وأمراض النبقسم اذ أست    حامد السيد اللقوةد/ أ.ـ 
 المنوفية ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي التوليد وأمراض النساءبقسم  أستاذ مساعد   نبيه إبراهيم الخولي        د/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجام طبــــــــــة البكلي التوليد وأمراض النساءبقسم  مدرس   ريا ساير داير        محمد زكد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال  والء عالء سليمان أبو العزم ط/ـــ 59
 :  الرسالة موضو 

 نقص العدالت البريسبسين في األطفال المصابون بحمي
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالبقسم اذ أست    سهام محمد رجبد/ أ.ـ 



   8/3/0202لموافق األحد ا المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي السابعة" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

41 

 
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طفالطب األمساعد بقسم اذ أست   محمود أحمد الحاويد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي مدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية    أميرة محمد فؤادد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال   إيمان عبد ربه يوسف ط/ـــ 50
 :  الرسالة موضو 

 الكوبيبتين كمؤشر حيوي لالمراض الخطيرة .
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   نجوان يسري صالحد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   محمد سعيد المكاويد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامالطب  ةــــــــــبكلي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية   محمد سليمان رزقد/   ـ 

 ماجستير طب األطفال مروة شوقي سيد أحمد أبو هولة ط/ـــ 53
 :  الرسالة موضو 

 ض .معدل حدوث نقص الصوديوم بالدم بين األطفال المصابين بأمراض حرجة والدور المحتمل لقياس الكوببتين في تقييم المري
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   نجوان يسري صالحد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   محمد سعيد المكاويد/   ـ 
 ةــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية   محمد سليمان رزقد/   ـ 

 جستير طب األطفالما  علياء ربيع محمد بيومي ط/ـــ 54
 :  الرسالة موضو 

 البروتين المرتبط بالسكريات الدهنية في األطفال المصابون بحمي نقص العدالت .
 المشرفون : 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي ب األطفالــــــــــــــــــــــــــــــــــطبقسم اذ أست    سهام محمد رجبد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــــــــــــــــــــــــعجامة الطب ــــــــــبكلي طب األطفالمساعد بقسم اذ أست   محمود أحمد الحاويد/   ـ 

 لدية والتناسليةماجستير األمراض الج  سمر السيد على سيف الدين ط/ـــ 55
 :  الرسالة موضو 

 دراسة العالقة بين المشتقات ذات الصلة بالبيورين واإلضطرابات الكلوية لدي مرض الصدفية .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   عبد المنعم شعيبمحمد د/ أ.ـ 
 ةـــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم الكيميــــــــــــــــــــــــــاء الحيويـــــــــــــــــة الطبيـــــــــــــة  إيمان صالح الدين السيد عرفاتد/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هناء جميل فهيم صقر ط/ـــ 56
 :  الرسالة موضو 

 في مصل وأنسجة مرضي الكلي المزمنة المصابون بالحكة . 2دراسة الليبوكالين ـــ
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   إيمان عبد الفتاح سليطد/ أ.ـ 
 ةـــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة    قأحمد راغب توفيد/   ـ 
 ةـــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  ـــــــــــــــــــــامدرس بقسم الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رانيا عبد هللا عبد هللا حسنيند/   ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  إيناس عبد العزيز محمد شعبان ط/ـــ 57
 :  الرسالة موضو 

 جودة الحياة في مرضي الصدفية .
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 المشرفون : 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم األمراض الجلدية والتناسليةاذ أست   محمد عبد الواحد جابرد/ أ.ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير   عزيز سامي عزيز صادق مينا ط/ـــ 58
 :  الرسالة موضو 

المحسن ما بعد  مقارنة بين التخدير الموضعي باستخدام الموجات فوق الصوتية للعصب الفخذي ولقناة المقرب في االستشفاء
 عملية إصالح الرباط الصليبي األمامي باستخدام منظار الركبة .

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  بقسم التخديــــــــــــــــــــــــــــــــر والعناية المركزةاذ أست    ممدوح السيد لطفيد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة    هالل صفاء محمدد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة   أميرة سمير أحمد الهجيند/   ـ 

 التخدير والعناية المركزةماجستير    محمد عبد هللا غبارة ط/ـــ 51
 :  الرسالة موضو 

تأثير إضافة عقار الديكسميديتوميدين لعقار البيوبيفاكين على تسكين االلم بالحقن على سطح العضلة المستعرضة البطنية بعد 
 عشوائية مزدوجة التعمية . عمليات الوالدة القيصرية : دراسة

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة    صفاء محمد هاللد/ أ. ـ
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  المركزة مساعد بقسم التخدير والعنايةاذ أست  عبد العظيم عبد الحميد البكريد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة    أحمد محمد حلوة د/   ـ 

 لجراحة العامةاماجستير   أحمد عادل أحمد الشيخ ط/ـــ 62
 :  الرسالة موضو 

 استراتيجية معالجة االرتجا  الموضعي لسرطان الثدي بعد العالج التحفظي .
 المشرفون : 

 ةـــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــزة   طارق محي السيد راجحد/    ـ
 المنوفيـــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مساعد أستاذ    مال الدين حجاج/ محمود جد  ـ 
 ــــــةالمنوفيـــــامعة ــــــــبكلية الطب ج عالج األورام والطب النوويقسم ورئيس أستاذ    / محمد أبو الفتوح شحاتهدأ. ـ
 المنوفيـــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الجراحــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــةبقسم مدرس   / عبد هللا صالح الدين عبد هللاد  ـ 

 العامة ماجستير أمراض الباطنة محمد عبد الرؤف عبد الحميد شوشة ط/ـــ 69
 :  الرسالة موضو 

 ثرومبوموديولين المذاب بمصل الدم كؤشر لعطب الكلي الحاد التسممي في مرضي العناية المركزة .
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــبكلي بقسم أمراض الباطنة العامةاذ أست  حسن عبد الهادي أحمد عطيةد/ أ.ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مساعد بقسم أمراض الباطنة العامةاذ أست   محمود أحمد عمارةد/   ـ 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب  مدرس بقسم أمراض الباطنــــــــــــــــة العامــــــــــــة    هبه السيد قاسمد/   ـ 
 بمستشفي العبور بكفر الشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ أخصائي الباثولوجيا اإلكلينيكية   محمد كمال شحاتهد/   ـ 

 توليد وأمراض النساءالماجستير   دينا سعيد محمود شعبان ط/ـــ 60
 :  الرسالة موضو 

المقارنة بين قطر المخيخ والقطر بين الجدارين ومحيط البطن وطول عظم الساق عن طريق السونار لدقة تحديد عمر الجنين في 
 الثالوث األخير من الحمل .
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 المشرفون : 
 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النســــــــــــــــــــــــــــــــاء أمراض و  ــــــــدالتوليـــــــــــــــــــــ بقسماذ أست   سيد عبد المنعم محمود د/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أمراض و  التوليد مدرس بقسم    أيمن السيد سليماند/   ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أستاذ مساعد بقسم   شوقي عبد هللا محمدد/   ـ 

 
 

 طب األسرةماجستير    إيمان صالح شعبان ط/ـــ 63
 :  الرسالة موضو 

لفم بين السيدات في سن االنجاب المترددات على وحدة استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة عن طريق الحقن مقابل ا
 صحة األسرة بدمتيوه محافظة البحيرة .

 المشرفون : 
 ةــــــــــالمنوفي ةعجاملية الطب بكطب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  بقسماذ أست   هالة محمد المصيلحي د/ أ.ـ 

 ةــــــــــالمنوفي ةعجامبكلية الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  مدرس بقسم    صفا حمدي القلشد/   ـ 

  324/7/3/1010الموضوع رقم 

 منح الدرجة لكل من على النحو التالي :الموافقة على  ـ بشأنكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم مذكرة أ.د/ و 

 التقدير التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 ــــــــ طب وجراحة العين دكتوراه أحمد إسماعيل محمد رمضان /ط 2
 ـــــــــ الجراحة العامة دكتوراه عامر نجالء فتحي إبراهيم /ط 2
 ـــــــــ أمراض الباطنة العامة دكتوراه / نها محمد جمال عبد العاطي دويدارط 1
 ـــــــ الباثولوجيا دكتوراه / دينا محمد عبد الخالق عالمط 4
 ـــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه / هديل محمد عبد الغفار شلبيط 5
 ــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه أحمد سعيد عبد المنعم محمود سعد/ ط 6
 ــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه / شريف محمد الدسوقي زغلولط 1
 ــــــــــــ األشعة التشخيصية دكتوراه  /شريف رمضان عبد الخالقط 8
 جيد// أمراض القلب واألوعية الدموية تيرماجس /محمد عبد الرحيم على الطنوبيط 9
 جيد// طب المناطق الحارة وصحتها ماجستير / محمد سعد حسن شحاتهط 20
 جيد// طب المناطق الحارة وصحتها ماجستير / محمد رضا محمد موسيط 22
 جيد// األمراض الصدرية والتدرن ماجستير  / فاطمة صبري عوض خلفط 22
 جيد// الميكروبيولوجيا ماجستير ية/ نها جالل على عطط 21
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / هند محمد على الزفتاويط 24
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / هيه يحيي عبد الفتاح يحييط 25
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / سلمي دخيل عبد الرحمن رسالنط 26
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / سارة فؤاد سلطانط 21
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / سارة أحمد عباس السيدط 28
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / بسنت محمد أحمد شرشرط 29
 جيد جدا تناسليةاألمراض الجلدية وال ماجستير / مروة سمير محمد كحلةط 20
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير  / مي عبد الصمد عبد الصمد عطيةط 22
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير  / مختار سعيد عبد العظيم حويزيط 22
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة ماجستير  / عمرو صالح إبراهيم محمدط 21
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 جيد جدا طب األطفال ماجستير  / مروة محمد عبد هللا خليلط 24
 جيد// طب األطفال ماجستير  / أحمد محمد عبد السالم العزاويط 25
 جيد جدا طب األطفال ماجستير  / أحمد محمد الدسوقي محمدط 26
 جيد جدا طب األطفال ماجستير  / لورا سامي أحمد الصيادط 21
 جيد// طب األطفال ماجستير  / محمود نبيل العدويط 28
 جيد// طب األطفال ماجستير  / إيمان عيسوي أحمد نصرط 29
 جيد جدا طب األطفال ماجستير  / سالي سعد محمود الضبعط 10
 جيد جدا طب األطفال ماجستير  / أحمد محمد عبد اللطيف حربط 12
 جيد// جراحة العظام ماجستير  / محمود حسن محمود زكي رفعتط 12
 جيد// جراحة العظام ماجستير  شخيبي/ محمد يوسف محمد الشط 11
 جيد// الجراحة العامة ماجستير / مصطفي عبد العظيم محمد عبد الهاديط 14
 جيد// الجراحة العامة ماجستير / أسمي محمد عاطف جعيصهط 15
 جيد// الجراحة العامة ماجستير /أحمد إبراهيم جابر قشورط 16
 جيد// الجراحة العامة ماجستير / محمد عبد السالم إبراهيم الغزاليط 11
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / غادة صالح محمود نصرط 18
 جيد// طب وجراحة العين ماجستير / مي أحمد مختار يوسفط 19
 جيد جدا طب األسرة ماجستير / سمر محمد أبو السيد عودط 40
 جيد// اءالتوليد وأمراض النس ماجستير / آالء ناجي محمد الغزاليط 42
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير / هناء حلمي عبد المجيد جعفرط 42
 جيد جدا السمعيات ماجستير / نانسي فتحي عبد المنعم عمرانط 41
 جيد// السمعيات ماجستير / أية جمال رجب حافظط 44
 جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير / سعد عرفات عبد الجليل أحمدط 45
 جيد جدا األمراض العصبية والطب النفسي ماجستير / مرام أحمد زكي نصارط 46
 جيد// الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير / صفوة فكري على الشوربجيط 41
 جيد// التخدير والعناية المركزة ماجستير / أحمد مصطفي محمود الدسوقيط 48
 جيد جدا ألمراض الصدرية والتدرنا دبلوم / أسامة وديع رمضان األسودط 49
 مقبول جراحة األنف واألذن والحنجرة دبلوم / عبد الخالق صالح عبد الخالقط 50
 جيد// األشعة التشخيصية دبلوم / محمد عبد هللا حسن على نورط 52
 جيد// جراحة العظام دبلوم / محمد سعيد قطب الشنديديط 52
 جيد// األشعة التشخيصية ماجستير داليا وحيد اليماني /ط 51
 جيد جدا األشعة التشخيصية ماجستير أحمد جابر الصواف /ط 54
 جيد// الباثولوجيا اإلكلينيكية دبلوم محمود فوزي حلمي مجاهد /ط 55
 جيد// أمراض الباطنة العامة دبلوم محمود أحمد سيد النجار /ط 56
 جيد// أمراض الباطنة العامة دبلوم / سارة سمير فؤادط 51
 جيد جدا طب األطفال دبلوم / أماني محمد صبري التيهط 58
 جيد جدا طب األطفال دبلوم / بيشوي محي أيوب عبد المالكط 59
 جيد جدا أمراض القلب واألوعية الدموية  دبلوم /أيمن أحمد أحمد شاهينط 60
 تازمم أمراض القلب واألوعية الدموية  دبلوم / محمود أحمد سراج الدينط 62
 جيد// الجراحة العامة دبلوم  / محمود أحمد سيد النجارط 62
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير / أماني الشافعي سالمة المتوليط 61
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 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 
 
 
 

  431/7/3/1010الموضوع رقم 

الطبـي للرسـائل واألبحـام علـى  لإلحصـاءتشـكيل لجنـة الموافقـة علـى  أنــ بشـمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـوم 
 النحو التالي :

   رئيسا      عميد الكلية  قورة ـــ أ.د/ محمود عبد العزيز 
 رئيسا   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  ـــ أ.د/ طاهر عبد الستار عيد 
 مشرفا   حة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم الص  ـــ أ.د/ محمود السيد أبو سالم 
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـــ   د/ هالة مروان جبر 
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع ـــ   د/ رضا عبد اللطيف الغمريني 
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـــ   د/ هبه خضري عالم 
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع  ـــ   د/ زينب عبد العزيز قاسمي 
 عضوا  مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    ـــ   د/ نهاد بدر 
 عضوا  مدرس مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـــ   ط/ شيماء يحيي 
 عضوا  بقسم الصحة العامة وطب المجتمع مدرس مساعد  ـــ   ط/ أسماء شرف الدين 
 عضوا  سكرتيره بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    ـــ أ/ إيمان أحمد 
 عضوا    موظفة بإدارة الدراسات العليا  ـــ أ/ فاتن أسامة عبد الرحمن 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 :  عاشرا : موضوعات البحوث العلمية 
  334/7/3/1010الموضوع رقم 

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنأ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوم مـذكرة 
( 6( بروتوكول ماجستير ودكتوراه وأوصت اللجنة بتعديل )47تمت الموافقة على )بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقيم 

 ماجستير.بروتوكول 
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  234/7/3/1010الموضوع رقم 

 الموافقة على تسجيل أبحام أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم مذكرة 
 عدد األبحام الدرجة القسم االســـــم   م
 2 أستاذ جراحة العظام أ.د/ طاهر عبد الستار عيد 2
 2 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ منى صالح الدين حبيب 2
 2 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية د/ إيمان مسعود عبد الجيد 1
 2 أستاذ مساعد طب وجراحة العين د/ سامح سعد مندور 4

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  434/7/3/1010الموضوع رقم 
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الموافقة على تسجيل األبحام العلمية الخاصـة بطـالب الدراسـات العليـا  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم ة مذكر 
 لدرجتي )الماجستير ـــ الدكتوراه( على النحو التالي :

 
 موافقة مجلس القسم الدرجة التخصص االســـــم   م
 2/2/2020 ستيرماج خيصيةشاألشعة الت بسمة فتحي السيدط/  2
 26/2/2020 ماجستير طب وجراحة العين مروة رمضان محمد حسانين ط/ 2
 1/2/2020 دكتوراه الهستولوجيا ريهام عبد هللا محمود البربري ط/ 1
 4/2/2020 ماجستير الفارماكولوجيا ط/ محمود عبد الرحيم فتحي 4
 29/2/2020 ماجستير طب األسرة ط/ نهال سرور عبد الفضيل 5
 29/2/2020 ماجستير طب األسرة ط/ هند عماد الدين العباسي 6
 29/2/2020 ماجستير طب األسرة ط/ والء زكي عبد العزيز الحوفي 1
 2/2/2020 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم ط/ مصطفي طارق عبد المؤمن 8
 22/2/2020 ماجستير  أمراض الباطنة العامة ط/رشا عبد الباسط محمد عبد الباسط 9
 9/2/2020 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ط/ شيماء حسن عبد اللطيف الدالي 20
 21/2/2020 ماجستير جراحة العظام ط/ مصطفي جمال الدين حجاج 22
 26/2/2020 دكتوراه الطفيليات ط/ منى فهيم عبد السميع فهيم 22
 9/2/2020 ماجستير الجلدية والتناسليةاألمراض  ط/ إيمان محمد أحمد عامر  21
 21/2/2020 ماجستير طب وجراحة العين ط/داليا محمد يوسف عبد الفتاح 24
 26/2/2020 ماجستير طب األسرة ط/ آالء عادل عبد المنعم مجاهد 25
 29/22/2029 ماجستير طب األطفال ط/إسراء كمال الباز عبد هللا 26
 21/2/2020 دكتوراه لباثولوجياا ط/ سارة محمد عبد الحميد 21
 9/2/2020 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية ط/ هبه يحيي عبد الفتاح يحيي 28
 2/2/2020 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية ط/ محمود حامد محمد حجاج 29
 21/2/2020 ماجستير الجراحة العامة ط/ مصطفي عبد العظيم محمد 20
 29/22/2029 ماجستير طب األطفال عبده الشيخ ط/ أحمد عمر 22
 21/2/2020 دكتوراه أمراض الباطنة العامة ط/ عبير رضا صدقي بدر 22
 26/2/2020 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية ط/ أحمد إلهامي عبد المنعم 21
 26/2/2020 ماجستير الكيمياء الحيوية ط/ فاطمة أحمد محمد مختار 24
 26/2/2020 ماجستير الكيمياء الحيوية  امة زيد ناجيآالء أس ط/ 25
 26/2/2020 ماجستير الكيمياء الحيوية عال عبد الحليم محمد ط/ 26
 21/2/2020 ماجستير طب وجراحة العين أمينة فتحي رضوان ط/ 21
 21/2/2020 ماجستير طب وجراحة العين أسماء زكريا أحمد التراوي ط/ 28
 21/2/2020 ماجستير الجراحة العامة ت عبد المنعمعالء الدين مدح ط/ 29

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
  434/7/3/1010الموضوع رقم 
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الموافقة على إضافة معهـد الكبـد القـومي إلـى الفقـرة الثالثـة مـن رسـوم  ـ بشأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوم مذكرة 
ة هو: يعفي المتقدمون برسـائل الماجسـتير والـدكتوراه مـن العـاملين بكليـات جامعـة المنوفيـة ومعهـد .... ليصبح نص الفقر المراجعة 

 تعديل.الالكبد القومي )النواب والمعيدين( من رسوم المراجعة األولية وكذلك عند الحاجة للتجديد أو 
 

 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 جودة :الحادي عشر :  موضوعات وحدة ضمان ال
  734/7/3/1010الموضوع رقم 

 :الموافقة على  ـ بشأن مدير وحدة ضمان الجودةد/ مذكرة 
ضافة لجنة اإلبتكار والمشروعات الطالبية .ـــ 9            تعديل الهيكل التنظمي لوحدة ضمان الجودة وا 
 تقرير عن سير العمل في معايير اإلعتماد .ـــ 0          
 . 2020الدراسات العليا( لكل األقسام في عام  Benchmarkقشة )مناـــ 3          
 القــــرار

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

لى هنـا انتهـى المجلـس مـن نظـر الموضـوعات المعروضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/     وا 
 . لسةرئيس المجلس رفع الجعميد الكلية و محمود عبد العزيز متولي قورة 

 
  

  الكليةعميد                                   أمين المجلس                   
 

  محمود عبد العزيز متولي قورةأ.د/     عصام عبد الونيس بحيريأ.د/ 
 
 

 
 

     


