
 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 مذكرة للعرض                                                                      

 على السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية                                                 

  -بشــــأن :

  9/1/2018صرف مستحقات السادة الحاضرون للجنة الدراسات العليا بتاريخ   

  -نتشرف بعرض االتى :

والتعدلممة بقممرار  1972لسممنة  49( مممق نمماننن تنامميم الجامعممات  رنممم 300تضممتنا التممادة   -

أن  يتمن  أعضمام مجمالس الاليمات  2011( لسنة  104التجلس األعلى للقنات التسلحة رنم  

 لفنية التيواللجان ا

. تشالها مجالس الاليات وفقا لتا ورد فى هذه الالئحة ماافمأة عمق وضمنر امت اعتتماق بنانم  

 0علسة واودة شهريا 

 0على نناعد صرف هذه التاافأة  26/9/2011اتا وافق مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ  -

 9/1/2018   ينم الثالثام 2017/2018نارا النعقاد الدراسات العليا للعام الجامعى  -

التستحقة للسادة االتى أستاؤهم بعمد وللمع عمق  التاافأة* برعام التارم بالتنافقة على صرف 

 0 1/2018/ 9وضنر اللجنة التشار اليها والتى عقدت بتاريخ 

  -وبعضوية كل من :

 رئيس اللجنة                                 محتد أوتد سامى ننديت. .د/ أ

 عضنا                                          محتـــــــــــــد مجاهــــد  أ.د/

 عضنا                                        سلطان محتد سلطان أ.د/ 

 عضناعيهان صالح صادق                                            أ.د/ 

 عضنا                                            أستام عابر عــــبده .د/ أ

 عضنا                                    محتند السيد ابن سالمأ.د/ 

                   عضنا                                       أ.د/ ناصر عبد البـــــارى

 عضنا                               محتد  محتد شيحــــةام السيدة / 

 عضنا    لتهدى                         السيد / هانى ابراهيم ا

 
 وكيل الكلية                                                              

 للدراسات العليا والبحوث                                                           
 
 

 "  أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل "                                                    
 
 
 
 



 
 
 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فمممى تتـمممـام السممماعة  9/5/2017اعتتعممما لجنمممة الدراسمممات العليممما بجلسمممتها التنعقمممدة بتممماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -* بحضــــور كـــــل مـــــــن :

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 أ/ ايمان سعد الدين جمعــــه 

 أ/ هــــــــــانى المهــــدى 

 

 

 

 

 

 



 

 

 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -: أوال

 

 أمراض الباطنة  العامــة  ط/ أميرة عبد الحتيد شرف الديق  داتنراه  -1

 عننان الرسالة

" دراسة مستنيات اسالنريسمتيق فمى مصمت المدم ودورهما فمى تالمس االوعيمة الدمنيمة فمى مرضمى 

 الالى التزمق  

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ أوتد ربي  العربجى       -1

 أ.م/ ياسيق صالح ياسيق محتد   أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -2

 محتند محتد عتارة     أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية د/ -3

 د/ أوتد عبد الروتق سنبت     أستال م الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية -4

 د/ خالد محتد أميق الزرنانى    مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -5

 راض الباطنة  العامــةأم  ط/ أمينة محتند أوتد زيدان  داتنراه  -2

 عننان الرسالة

أر ( اعالمممة لتصممل   192 –ايممن  –بتصممت الممدم وتعممدد الشممات الجينممى   بممنن  1" بممارا أواسممينيز 

 مصر   –الشراييق فى مرضى الفشت الالنى بتستشفيات عامعة التننفية 

 لجنة االشراف 
 ـة  عامعة التننفيةأ.د/ أوتد ربي  العربجى    أستال ورئيس نسم الباطنة  العامـ -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ وسق عبد الهادى أوتد      -2

 أ.م/ ياسيق صالح ياسيق        أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -3

 أ.م/ محتند محتد عتارة     أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -4

 د/ نسريق عتال الديق الهلباوى   مدرس الايتيام الحينية عامعة التننفية  -5

 داتنراه   الفسينلنعــى  ط/ مروة محتد عادل على محتد     -3

 عننان الرسالة
" تأثير غلق نننات الاالسينم والعالج بتضاد االاسدة علمى التييمرات فمى وفمائف القلم  واالوعيمة 

 الدمنية والابد والالى التحدثة بناسطة علنتاميا اوادى الصندينم فى الجرلان 

          لجنة االشراف 

 التننفيةةعامع ورئيس نسم الفسينلنعى      أستال هشام أوتد ضيام عبد الرازق   أ.د/  -1

 أ.م/ عرعس صبرى ينسف ونا               أستال الفسينلنعى عامعة التننفيــة  -2

 عامعة التننفيــــــــة  د/ هالة سعيد الربعــى            أستال م الباثنلنعــى      -3

 عامعة التننفية  د/ سالى سعيد على دنيــا               أستال م الفسينلنعى       -4

 عامعة التننفية د/ شيتام محتد عبد الينى مطاوق   مدرس الفسينلنعى       -5

 الباثنلنعــيا االالينياية     داتنراه  ط/ مريم عادل فؤاد عبد التلع     -4

 --عننان الرسالة
 دى اواسى عنانزيق فى مرضى الزهايتر 2 –هيدرواسى  8دراسة طنل التيلنمير و

         لجنة االشراف 

 أ.د/ رووية وسق العدل        أستال ورئيس نسم الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية   -1

 التننفيةعامعةالباثنلنعيا االالينياية   م  أستالداليا وسنى ابن العال     أ.د/  -2

 التننفية  عامعةالباثنلنعيا االالينياية    أوتد عبد الروتق سنبت   أستال م  /مأ. -3



 ة التننفيةـعامعد/ عترو سعيد على شلبى             أستال م الط  النفســى     -4

 

 ط/ دينا متنلى محتند برسيم    داتنراه      االشعة التشخيصية -5

 --عننان الرسالة
 " دور التنعات الفنق صنتيه والتصنير بالرنيق التيناطيسى فى تقييم أوتار الرسغ واليد 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة االشعة التشخيصية     أستال محتد  صالوالديق الزواوى      أ.د/  -1

 ةــة التننفيــعامع وليد عبد الفتاح منسى      مدرس االشعة التشخيصية   /مأ. -2

 ط/ محتد صال  عباس صال      داتنراه      الجراوة العامــة   -6

 عننان الرسالة
تقييم النتائج نصيرة االعت الستئصال سرطان التستقيم السفلى عق طريق ما بيق عضلتى التحام فى 

 الشرج  

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةالجراوة العامة أستال  شننى شاار محتد عاد        أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــــعامععالم عبد العايم السيسى    أستال الجراوة العامة   أ.د/  -2

 د/ أوتد صبرى الجتال           أستال م  الجراوة العامة عامعة التننفيــة  -3

 ط/ الهام ايتق وسام الديق     ماعستير    التياروبينلنعيا الطبية والتناعة   -7

 —عننان الرسالة
فى باتريا االنتيروبااتر وعالنتة بتانيق البينفيلم وانتاط التقاومة  fim Hدراسة عامت االلتصاق 

 للتضادات الحينية

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةالتياروبينلنعى    أستال مبروك محتند غنيم      أ.د/  -1

 التننفيةعامعةالتياروبينلنعى    أستال أ.د/ أمت فت  هللا عبد الرويم مقلد -2

 التننفيةعامعةالتياروبينلنعى     يرة وامد الخياط       مدرس د/ أم -3

 التننفيةعامعةد/ سالى محتد الحفناوى    مدرس الايتيام الحينية      -4

 ط/ محتد السيد عبد التجيد الخنلى ماعستير  عراوــة العاـــام  -8

 عننان الرسالة

 الدنة التشخيصية الختبار اوبرايق فى اصابات الجزم العلنى مق الشفة الحقية لتفصت الاتف 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ طاهر عبد الستار عيد      أستال عراوة العاام عامعة التننفيــة  -1

 مدرس  عراوـة العاــام عامعة التننفيةأ.د/ عترو عبد الترضى ننديت       -2

 متدوح الشافعى   ماعستير  عراوــة العاـــام  ط/ عبد الروتق -9

 عننان الرسالة

 التصنير االشعاعى والرنيق التيناطيسى الالم العصص مجهنلة السب  

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتد صالح الديق الزواوى  أستال ورئيس نسم االشعة التشخيصية عامعةالتننفية -1

 ة العاــام عامعة التننفيةأستال عراوـأ.د/ محتند محتد هدهند       -2

 د/ أوتد فؤاد شتس الديق      أستال م  عراوـة العاــام عامعة التننفية -2

 د/ ياسر سعد الديق وننت     مدرس عراوـة العاــام عامعة التننفية -4

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ تامر سعيد محتد ابن على   -10

 عننان الرسالة



 " النتائج النفيفية التترتبة على اسنر الترننه التعالجة غير عراويا 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ أوتد البدوى شاهيق   أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 مدرس عراوـة العاــام عامعة التننفيةأ.د/ أوتد ابراهيم زايدة       -2

 

 ر   الايتيام الحينية ط/ بثينة محتند عندة عفيفى      ماعستي -11

 عننان الرسالة

 ( فى مرضى الفصام   3( و 2" دراسة الحامض الننوى الربينزى الرسنل لتستقبالت الدوباميق  

 لجنة االشراف 

 أستال الايتيام الحينية   عامعة التننفيةأ.د/ عزة محتد اامت عبد هللا               -1

 أستالم الط  النفسى    عامعة التننفية         أ.م/ عترو سعيد شلبى                -2

 د/ ايتان مسعند عبد الجيد مسعند           مدرس الايتيام الحينية   عامعة التننفية -3

 ماعستير   الايتيام الحينية ط/ أستام محتند شارى البنـا    -12

 عننان الرسالة

 ( و  اتش ين ال سى ( فى سرطان الابد 5التعبير عق  دى عى سى ار 

 لجنة االشراف 

 أستال الايتيام الحينية   عامعة التننفيةأ.د/ غادة عزت وتندة               -1

 أ.م/ سالى محتد الحفناوى           مدرس الايتيام الحينية   عامعة التننفية -2

 مدرس عالج االورام عامعة التننفيــــة      د/ الشيتام محتند الحنفى    -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ محتد غالى محتد الششتاوى    -13

 عننان الرسالة

النتائج نصيرة االعت لرضى القصنر الالنى الحاد تحا العالج باالستصفام الدمنى بنومدة العنايمة 

 مصر -الترازة بتستشفى التننفية الجامعى 

 الشراف لجنة ا

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ وسق عبد الهادى أوتد             -1

 د/ أوتد محتد زهران                   أستال م  الباطنة العامة  عامعة التننفية -2

 أ.م/ محتند محتد عتارة       أستال م الباطنة العامة  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ مصطفى محتند فراج     -14

 عننان الرسالة

" ودوث التهاب الصفاق الجرثنمى العفنى بيق مرضى التليف الابمدى المذيق يعماننن ممق استسمقام 

 بالبطق وعالنته باستخدام مثبطات مضخة البروتنن

 لجنة االشراف 

 ستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأأ.د/ عبد هللا عبد العزيز بهنسى      -1

 أ.م/ أشرف غري  ضل         أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -2

 د/ محتد وتدى بدر              مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -3

 د/ بالل عبد التحسق منتصر  مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية -4

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ سارة عصام وسيق القبانى   -15

 عننان الرسالة
" امان وفاعلية اومبيتاسفير / ريتننافير لعالج عدوى التهاب التبد الفيروسى  ج( فى مرضى الالى 

 التزمق  

 لجنة االشراف 



 ـة  عامعة التننفيةأستال الباطنة  العامـ              محتند عبد العزيز ننرة أ.د/  -1

 أستال م  الباطنة  العامــة  عامعة التننفي        أوتد راغ  تنفيق أ.م/  -2

 د/ خالد محتد أميق الزرنانى                  مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ مروة وسينى طه هيات   -16

 عننان الرسالة

فى الترضى التصابيق بسمرطان الابمد النماتج عمق االصمابة  1-سة العامت التنايتنى انترفيرون درا

 بفيروس سى 

 لجنة االشراف 

 أستالم  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية               أشرف غري  ضل  أ.د/  -1

 مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية            أوتد عز العرب عبد العليم أ.م/  -2

 د/ محتد عتال الديق الهلباوى             مدرس الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ صابحة عبد الترضى على سيف   -17

 عننان الرسالة

 " التيناينـــات متلاة لالستاشــــاف

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         صبرى عبد هللا شعي   أ.د/  -1

 مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية            عالم عفا عبد الحتيد أ.م/  -2

 أ.م/ عتاد محتد الشبينى            مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفيـــــــــة  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ مى مجدى سعد زيد    -18

 عننان الرسالة

" دراسة العالنة بيق مستنى التاغنيسينم فى الدم وتصل  الشراييق فى مريض االستصفام الدمنى 

 التزمق 

 لجنة االشراف 

 معة التننفيةأستال ورئيس نسم  الباطنة  العامــة  عا    أوتد ربي  العربجى         أ.د/  -1

 أستال م   الباطنة  العامــة  عامعة التننفية              ياسيق صالح ياسيقأ.م/  -2

 د/ هبه السيد ناسم محتــــد        مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -3

 ماعستير  الباثنلنعيا االالينيايةط/ دعام محتد صالح الديق محتد     -19

 عننان الرسالة

تقيمميم الطممرق التختلفممة لتشممخيص عممدوى الباتريمما العنقنديممة التقاومممة للتيثيسمميليق التاتسممبة فممى " 

 التستشفيات   

 لجنة االشراف 

 أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةأ.د/ عتاد فهيم عبد الحليم    -1

 التننفيةد/ ريم محسق الخنلى    مدرس  الباثنلنعيا االالينياية  عامعة  -2

 ط/ أستام محتند شارى البنا    ماعستير  الايتيام الحينية الطبية  -20

 عننان الرسالة

 ( و اتش ين ال سى ( فى سرطان الابد5" التعبير عق   دى عى سى ار 

 لجنة االشراف 

 أستال الايتيام الحينية  عامعة التننفيةأ.د/ غادة عزت وتندة    -1

 مدرس الايتيام الحينية  عامعة التننفيةد/ سالى محتد الحفناوى   -2

 د/ الشيتام محتند الحنفى   مدرس عالج االورام عامعة التننفيـــــــة -3

 ماعستير  الايتيام الحينية الطبية ط/ بثينة محتند عندة عفيفى    -21



 عننان الرسالة

 ( فى مرضى الفصام    3( و  2" دراسة الحامض الننوى الريبنزى الرسنل لتستقبالت الدوباميق  

 لجنة االشراف 

 أستال م الايتيام الحينية  عامعة التننفيةأ.د/ عزة محتد اامت عبد هللا    -1

 د/ عترو سعيد شلبى               أستال م الط  النفسى  عامعة التننفية -2

 ن مسعند عبد الجيد مسعند  مدرس الايتيام الحينية  عامعة التننفيةد/ ايتا -3

 

 

 

 

 

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ دعــام أوتد محتــد       -22

 عننان الرسالة

 نتائج استخدام بيفاسيزوماب التنضعى فى عالج االوعية الدمنية بالقرنية 
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 أ.م/ أستام استاعيت سالمة           مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 ط  االطفال   ط/ يسرا عبد الروتق أننر وشيش  ماعستير     -52
 عننان الرسالة

 دور تفاعت البلترة التتسلست فى تشخيص العدوى الفطرية لالطفال وديثى النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةط  االطفال   أستال  فادى محتد الجندى     /مأ. -1

 عامعة التننفيةد/ دينا عبد الرازق ميدان       مدرس ط  االطفال   -2

 د/ صفام ابراهيم طايت     مدرس الايتيام الحينية عامعة التننفية -3

 ط  االطفال   ط/ أستام منافى عتعه عطنية  ماعستير     -53
 عننان الرسالة

 عندة الحياة فى االطفال الذيق يعاننن مق الفشت الالنى التزمق ويخضعنن لليسيت الالنى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 أ.د/ غادة محتد التشد        أستال م طــ  االطفال  عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفيةمدرس  ط  االطفال    زيق عبد ةاللطيف عتر   /د -2



 ط  االطفال   ماعستير    ط/ أسامة طارق عبد الفتاح   -54
 عننان الرسالة

 تحديد نسبة هرمنن اللبتيق فى الدم فى مختلف انتاط النزن عند النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 أ.د/ أوتد أننر خطاب        أستال طــ  االطفال  عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفيةط  االطفال    داليا منير الالهننى    أستال م  /د -2

 عامعة التننفيةد/ وفام مصطفى ابن الفتنح   مدرس ط  االطفال    -3

 

 

 ط/ أوتد رضا ابراهيم رمضان ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها  -55

 عننان الرسالة

بنعند دوالى التمرىم فمى مرضمى التشمت  " دراسة الدور التشخيصى لتعامت الطحال البابى للتنبؤ 

 الابدى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم التناطق الحارة     أستال  وسام ابراهيم محتد        /دأ. -1

 د/ أوتد رع  الجزارة            مدرس التناطق الحارة   عامعة التننفية  -2

 التشخيصية   عامعة التننفيةد/ محتد اامت عبد التجيد    مدرس االشعة  -3

 

 ط/ محتد محتد سعد عزيز     ماعستير  الجراوة العامــة  -56

 عننان الرسالة
 " اتقييم استئصال اليدة الدرنية داخت اليشام الدرنى اطريقة امنة فى أمراض اليدة الدرنية الحتيدة  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة      أستال  أوتد صبرى الجتال     /مأ. -1

 أ.م/ محتد عبد الجليت البلشى             مدرس  الجراوة العامة      عامعة التننفية  -2

 

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ طالل على ميازى مبروك    -57

 عننان الرسالة

 " دراسة اماانية استخدام الضيط السلبى فى عالج نرح القدم السارى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة      أستال  هشام شفيق ابن عريدة     /مأ. -1

 .د/ عبد التنعم فريد محتد      مدرس الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 د/ يحى محتد الخطي     مدرس الجراوة العامة  عامعة التننفية  -3

 

 ماعستير  الجراوة العامــة   دبلنم ط/ اريم محتد رزق زهران     -58

 عننان الرسالة

 " العالنة بيق وجم عقيدات اليدة الدرنية واوتتالية ودوث سرطان اليدة الدرنية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة    أستال أوتد صبرى الجتال      /مأ. -1

 .د/ محتد عبد الجليت البلشى    مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 

 ماعستير  الجراوة العامــة دبلنم ط/ السيد أوتد السيد مطاوق       -59



 عننان الرسالة

 اللتفاوية العنقية فى سرطان اليدة الدرنية الحليتى" العالنة بيق عدد البؤر وثاننيات اليدد 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ طارق محى السيد راع              أستال م  الجراوة العامة  -1

 عامعة التننفيةالباثنلنعــى   أستال  رواب منير ستاة                     /دأ. -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة جاج                 مدرس .د/ محتند عتال الديق و-2

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ محتد وتدى ابن سري      -60

 عننان الرسالة

 " عراوة التناار الصدرى مقارنة بالشق الصدرى التقليدى فى عالج التجت  الصديدى البلنرى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم عراوة االوعية  أستال  هشام شفيق ابن عريدة       /دأ. -1

 أ.د/ عترو محتد عالمه   أستال م القل  والصدر  عامعة التننفية  -2

 أ.م/ محتد عندة عبد اللطيف       مدرس عراوة القل  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ عبدالروتق محتد التليجى     -61

 عننان الرسالة

 " العالج التحفاى للجرح الطعنى النافذ للبطق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةعراوة االطفال  أستال  مجدى أوتد لنل     /دأ. -1

 أ.د/ عاصم فايد مصطفى     مدرس  الجراوة العامـــــــــة  عامعة التننفية  -2

 استشارى الجراوة العامة التعهد القنمى بدمهنرأ.د/ أسامة سليتان الباى         -3

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ تامر أوتد عبد الجناد السعدنى     -62

 عننان الرسالة

 " تقييم التنسي  الجراوى للثقبة الفقرية العنقية مق الخلف فى عالج أمراض اليضروف العنقى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامـــة  أستال  عناطف السيد فرغلى   /دأ. -1

 أ.د/ عصام الديق عابر صال              أستال عراوةالتخ واالعصاب   عامعة التننفية  -2

 د/ وسام عبد الحايم النعتانى        أستال عراوةالتخ واالعصاب   عامعة التننفية -3

 مدرس  عراوةالتخ واالعصاب   عامعة التننفية     د/ أوتد فتحــى شيحــه         -4

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ أوتد محتد عيد عثتان    -63

 عننان الرسالة

 " استئصال الروم عراويا فى مقابت استخدام التناار الجراوى فى مرضى الستنة  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةعراوة االورام   أستال  سليتان عبد الروتق الشخص        /دأ. -1

 أ.د/ محرم عبد الستي  محتد عبد الشهيد       أستالم   الجراوة العامة عامعة التننفية  -2

 د/ محتند أوتد شاهيق                    مدرس الجراوة العامة عامعة التننفية -3

 

 

 لن واالنف والحنجرة ط/ مصطفى محتد مصطفى البربرى    ماعستير    عراوة اال -64

 عننان الرسالة

 " دور بعض الجراوات الصيرى بالعيادة الخارعية فى عالج الثق  الصيير لطبلة االلن 

 االشراف لجنـــــــــــة 



 عامعة التننفيةاالنف وااللن والحنجرة  أستال  عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى  /مأ. -1

 عامعة التننفيةأ.م/ ايتق على عبد الفتاح     أستال م االنف وااللن والحنجرة   -2

 عامعة التننفيةمدرس  االنف وااللن والحنجرة               هبه عبد الرحيم ابو النجــاد/  -3

 

 0التنافقة على تسجيت منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 

 

 

 تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير  ثانيا 

 ط/ أميرة عبد الحتيد يسرى   ماعستير  ط  االطفال   -

 وللع اضافة د/ فادى محتد الجندى

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةط  االطفــال  ورئيس نسم  أستالأ.د/ فادى محتد الجندى         -1

 التننفية عامعــةد/ وســـق سعـــــــــيد بدر      أستال م   ط  االطفــال  -2

 التننفية عامعــةد/ داليا وسنى ابن العال           أستال م ط  االطفــال  -3

 التننفية عامعــةد/ دينا عبد الرازق ميدان       مدرس ط  االطفــال  -4

 0التنافقــــــــــة  -القرار :

 0 بلنمإليام القيد  لدرعة التاعستير والد  -: ثالثا
 

 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 الجراوـة العامــة ماعستير  أوتد استاعيت وسق سيد الشافعى 

 التنليد وأمراض النسام ماعستير  ستاح سعيد عبد الحتيد 

 النسام التنليد وأمراض ماعستير  ننرا منتصر عبد اللطيف  

 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أمينة محروس عبده عزام  

 ط  وعراوة العيق ماعستير  أوتد عتال فراج النهيدى 

 طــــــــ  االطفـــال  ماعستير  هانى وتدى السخـاوى 

 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أمينة محروس عبده عزام  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  فارس تنماس فارس عبد التسي   

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  شريف محجنب عبد القادر عبد الستي   

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  محتند وايم عبد النهاب عبد التجيد 

 واالوعية الدمنيةأمراض القل   دبلنم  مصطفى أوتد فؤاد على أوتد  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  محتد ينسف محتد ينسف  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  عتاد عبد الرازق عبد الهادى  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  على محتد محتد على عبد اليفار  

 القل  واالوعية الدمنيةأمراض  دبلنم  محتد عادل محتد منسى وجازى  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  السيد محتد وسق عبد الاريم  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  وسق محتد أوتد محتد استاعيت 

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم     أوتد وسينى محتند ابن عبدون  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  راندة أميق مصطفى عبد العليم  



 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  أوتد محتد السيد ابراهيم  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  محتد فت  هللا غازى  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  أوتد عبد السالم استاعيت على  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  ياسر محتد وسنيق السيد  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  ابراهيم السعيد ابراهيم محتد  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  هند يحيى زاريا على  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  أوتد صديق وسيق وسق  

 القل  واالوعية الدمنيةأمراض  دبلنم  أوتد عبد العزيز محتد سليتان  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  أوتد مبروك أوتد بينمى  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلنم  ستير ستير التصرى  

 ط  االطفال  دبلنم  هيثم ابن العال عبد الفتاح  

 أمراض الباطنة العامة  دبلنم  أوتد محتد أوتد محتند  

 ط  وعراوة العيق دبلنم  بسيننى داودأستام محتند  

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  أستام عبد النهاب الشناوى عبد الحى  

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  رشا مصطفى عبد الينى عبد البانى 

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  ايتان تنفيق عبد الحتيد الايالنى  

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  دينا متدوح طلعا محتد  

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  أوتد محتد عيسنى  

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  رشا فتحى عبد العزيز سالمة 

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  وسيق محتد أوتد ابراهيم  

 الدمنيةأمراض القل  واالوعية  ماعستير  محتد نبيت فرغلى أوتد 

 ط  وعراوة العيق  ماعستير  رعام محتد عبد النبى عبد النبى 

 ط  وعراوة العيق  ماعستير  فاطتة فنزى عبد هللا وتيدة  

 ط  وعراوة العيق  ماعستير  محتد عاصم عبد الجناد عبد الجناد 

 0التنافقـــــــة  -القرار :

 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  -رابعا :
 

 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير أحمد ابو الفضل أحمد القاضى 1

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير عبد الرحيم جمعه عبد اللطيف عبد الوهاب 2

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير مصطفى محمد حسن ابراهيم  3

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير محمد شعبان محمد على  4

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير عماد عبد الهادى توفيق ابو ذكرى  5

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير محمد جمال هاشم المراكبى  6

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير حسين حماده حسين كيوان  7

 عراوة التسالع البنلية  ماعستير امير يسرى حنا ميخائيل  8



 التنليد وأمراض النسام ماعستير أحمد مصطفى النجار  9

 التنليد وأمراض النسام ماعستير لبنى محمد عبد الحكم سالم  10

 التنليد وأمراض النسام ماعستير نورا جوده عبد العظيم نصار 11

 التنليد وأمراض النسام ماعستير أميرة يوسف السيد موسى  12

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير خالد السيد أحمد أحمد  13

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير محمد عصفور أحمد ابراهيم  14

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير محمد ممدوح عفيفى محفوظ  15

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير أحمد محمود فتوح السيد عالم  16

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير محمد نبيل على الشريف  17

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير أحمد سامى عبد الرحمن زهران 18

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير مى محمد عالء الدين الخطيب  19

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير ايمان محمد سعيد عبد السالم 20

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير مصطفى فتحى السعيد عطا  21

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير محمد زكريا خليل  22

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير عبد الرحمن على ابو شادى 23

 التخدير والعناية الترازة ماعستير محمد وهدان محمد شلبى  24

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير شيماء سمير السمسار  25

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير باهر السيد معداوى راضى 26

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمد السيد محمد عمارة  27

 ط  وعراوة العيق  ماعستير رامى نبيل أحمد  28

 ط  وعراوة العيق    ماعستير أحمد يحى عبد المنعم عبد هللا  29

 ط  وعراوة العيق  ماعستير محمد عبد هللا السيد عبد هللا  30

 الجراوـة العامــة  ماعستير أحمد محمد عبد الستــار محمد 31

 الجراوـة العامــة  ماعستير ابراهيم السيد ابراهيم سالم  32

 الجراوـة العامــة  ماعستير ياسر ابراهيم محجوب أحمد  33

 الجراوـة العامــة  ماعستير عبد الرحمن محمد محمد المليجى 34

 ط  الطنارىم ماعستير محمد فوزى طنطـاوى  35

 الجراوـة العامــة  ماعستير محمد عبد هللا عبد المحسن عطا 36

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير ايمان جمال دسوقى الجندى  37

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير سمرمصطفى العيسوى التراس  38
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 أ.م/ رباب عبد الرازق النوش         أستال االمراض الصدرية عامعة التننفية -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن  ط/ رواب عبد الفتاح سعد   -22

  -لجنــــة التنانشـــة :
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  -لجنــــة التنانشـــة :
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  -لجنــــة التنانشـــة :
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 أستال م الباطنة العامة  عامعة التننفية      أ.د/ محتد عبد الرؤوف نرنى  -1

 أ.د/ وليد عبد التحسق شهاب الديق  أستال م الباطنة العامة  عامعة التننفية -2

 أ.د/ لؤى محتد مبروك االونل      أستال الباطنة العامة  عامعة طنطــا -3

 

   ماعستير  طـــ  االســـــــــرةط/ محتد عبد الفتاح محتد داود    -27

  -لجنــــة التنانشـــة :



 أ.د/ تيريد محتد فروات        أستال ط  االسرة    عامعة التننفية -1

 أ.د/ ابراهيم على فهتى اباش أستال الصحة العامة عامعة طنطـــا -2

 أ.د/ ناصر عبد البارى          أستال عالج االورام عامعة التننفية  -3

 ال م ط  االسرة    عامعة التننفيةأ.م/ هالة محتد التصلحى   أست -4

-  

 ط/ الحسيق على محتد فاخر   ماعستير  التخدير والعناية الترازة  -28

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أسامة عبد هللا الشرناوى            أستال م التخـــــــــدير عامعة التننفية -1

 أستال م التخـــــــــدير عامعة التننفيةأ.د/ عز الديق صال  محتد                  -2

 أ.م/ عترو محتد ولتى           أستال م التخـــــــــدير عامعة نناة السنيس -3
 

      الجراوــة العامــــــــة  ماعستير     ط/ أوتد شارى مرسى عطا     -29

   -لجنــــة التنانشـــة :
 عامعــة التننفية  الجراوة العامة  أستال سعيد ابراهيم التالح      أ.د/  -1

 التننفيةعامعــة      الجراوة العامـة  أستال أ.د/ أوتد وسنى ابراهيم           -2

 عراوة االوعية  االااديتية الطبية العسارية أستال أ.د/ محتد أيتق محتد فخرى   -3

      ـــــة  الجراوــة العامـــماعستير     ط/ محتد اتال محتد دسننى بسام  -30

   -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ طارق فؤاد عبد الحتيد اشع  أستال ورئيس نسم عراوة التجتيت عامعة التننفية -1
 ةـــــعامعــة التننفي  الجراوــــــــــة العامــــة  أستال شننـــى شااــــــر محتد عاد        أ.د/  -2

 أ.د/ فــــــؤاد محتـــــد غـــــري            أستال عراوــة التجتيـــــــــت عامعــــــــة التننفية  -3

 أ.د/ مجـــدى أوتد عبد الاـــريم             أستال عراوــة التجتيــــــت عامعـــــــــة االزهــر  -4

      اوــة العامــــــــة  الجرماعستير     ط/ اريم محتد صالح الديق الخطي    -31

   -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد فرج القاصد     أستال الجراوة العامــة عامعة التننفية -1

 أ.د/ ناصر محتد عبد البارى  أستال عالج االورام عامعة التننفية -2

 أ.د/ عاطف عبد الينى          أستال عراوة العامــة عامعة بنهــا  -3

 أ.م/ سنزان أوتد الحسنيق  أستال عالج االورام عامعة التننفية  -4

      الجراوــة العامــــــــة  ماعستير     ط/ أوتد ابراهيم خليفة سنيلم    -32

   -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد ليثى علم الديق    أستال الجراوة العامــة عامعة التننفية -1

 بتانننى   أستال الجراوة العامــة عامعة التننفيةأ.د/ ايتق أوتد ال -2

 أ.د/ عاطف عبد الينى سالم   أستال الجراوة العامــة عامعة بنهــا  -3

 أ.م/ محتد صبرى عتار       أستال م الجراوة العامــة عامعة التننفية -4

      الجراوــة العامــــــــة  ماعستير     ط/ أوتد عالل شحات مازن    -33

   -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد فرج القاصـد     أستال الجراوة العامــة عامعة التننفية -1

 أ.د/ عالم عبد العايم السيسى  أستال الجراوة العامــة عامعة التننفية -2

 أ.د/ سليتان محتد سليتان      أستال م الجراوة العامــة عامعة التننفية -3

 ار       أستال م الجراوة العامــة عامعة التننفيةأ.م/ محتد صبرى عت -4



 ط/ مرفا محتد عبد الجيد خليت   ماعستير عراوة االلن واالنف والحنجرة  -34

   -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد نتر محتد الشرننبى  أستال االنف وااللن عامعة التننفية -1

 وااللن عامعة التننفيةأستال االنف أ.د/ ياسر عبد النهاب خليت   -2

 أستال االنف وااللن عامعة التننفيةأ.د/ عبد اللطيف الرشيدى   -3

 أستال االنف وااللن االااديتية العساريةأ.د/ أوتد خشبــــة            -4

 ط/ هانى شاار على محتد   ماعستير    أمراض الباطنة العامة  -35

   -لجنــــة التنانشـــة :

 بد هللا شعي    أستال الباطنة العامة عامعة التننفيةأ.د/ صبرى ع -1

 أستال الباطنة العامة عامعة التننفية أ.د/ وسق عبد الهادى أوتد عطية -2

 أستال الباطنة العامة عامعة الزنازيق أ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم         -3

 ة ماعستير    أمراض الباطنة العامط/ عبد الفتاح محتد وامد ولتى  -36

   -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي    أستال الباطنة العامة عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة العامة عامعة التننفية أ.د/ محتد أوتد شعبان              -2

 أستال الباطنة العامة عامعة الزنازيق أ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم         -3
 

 

 0:التنافقة على تشايت فى لجنة الفحص التنانشة لالطبام التذانريق بعالية القرار 

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:سادسا 
 

ط/ الستانى يحيى الطاهر محتد   داتنراه   عراوة التخ واالعصاب      لتدة عام مق  -1

  2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

ط/ محتند ونفى نبارى  داتنراه    أمراض القل  واالوعية الدمنية  لتدة عام مق ابريت  -2

 2017وتى ابريت  2016

ط/ أوتد محتد عبد الحتيد الشرناوى  داتنراه   أمراض الباطنة العامة لتدة عام مق  -3

  2018وتى ابريت  2017ابريت 

 2017االطفال لتدة عام مق ابريت ط/ وسنام محتند عبد التعبند عزب   داتنراه   ط   -4

  2018وتى ابريت 

وتى  2017ط / نانيس أوتد رضا الضرغامى   داتنراه   الطفيليات  لتدة عام مق ابريت  -5

  2018ابريت 

ط/ طارق محتد أوتد أوتد طريف    داتنراه    أمراض الباطنة العامة لتدة عام مق  -6

  2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

 2017د سعد وس  النبى  داتنراه   الباثنلنعيا االالينياية لتدة عام مق ابريت ط/ أوت -7

  2018وتى ابريت 

ط/ صفام محتد عنضيق شعير   ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية     لتدة عام مق  --8

  2018وتى ابريت  2017ابريت 

واالوعية الدمنية  لتدة عام مق ط/ أمانى ستير السيد محتد   ماعستير  أمراض القل   -9

 2018وتى ابريت  2017ابريت 



ط/ هبه عبد النهاب عبد هللا السيد ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية     لتدة عام  -10

 2017وتى أاتنبر  2016مق أاتنبر 

ط/ الحسيق على محتد فاخر   ماعستير التخدير والعناية الترازة لتدة عام مق أاتنبر  -11

 2016وتى أاتنبر  2015

 2016ط/ دينا سامى فارس الدعنى    ماعستير ط  االطفــال لتدة عام مق أاتنبر  -12

  2017وتى ااتنبر 

ط/ محتند عبد التحسق عبد الفتاح أوتد ماعستير  ط  االطفال  لتدة عاميق مق  -13

  2015وتى أاتنبر  2013أاتنبر 

لتدة عام مق الباثنلنعيا االالينياية  د ماعستير  ط/ وفام محتد صابر فت  هللا ابن عيا -14

  2017وتى ااتنبر  2016أاتنبر 

ط/ هدى محتند عبد الحتيد عبد اليفار  ماعستير  الستعيات  لتدة عام مق ابريت  -15

 2018وتى ابريت  2017

 2017ماعستير طــ  الطنارىم    لتدة عام مق ابريت  ابراهيم وسق عبد التقصند     ط/  -16

  2018وتى ابريت  

لتدة عام مق االمراض الجلدية والتناسلية ط/ غادة عبد التنعم عبد القادر وهبه     دبلنم  -17

  2018وتى ابريت   2017ابريت 

لتدة عام مق عنرج عتيت عياد اينب  دبلنم أمراض القل  واالوعية الدمنية         -ط/ -18

  2017وتى ااتنبر  2016أاتنبر 

 2016ط/ مارك منسى زاى منسى  دبلنم الجراوة العامة لتدة عاميق مق أاتنبر  -19

  2018وتى أاتنبر 

وتى  2017ط/ أستام ابراهيم عبد هللا وسيق   دبلنم  ط  االطفال لتدة عام مق ابريت  -20

 2018ابريت 
 0التنافقة على ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -سابعا :

 االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ ستر عبد الستار محتد سالتان  

 35.50بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت    -

 33.50بتعدل فصلى 2016الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم -

 %69التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /      -ثامنا :

 االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ ريهام محتد عتال دويدار   

 37بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت    -

 33.17بتعدل فصلى 2014دورأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %70.17التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -تاسعا:

 الشننى الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ مروة منسى علنان 

 40.83بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 32.64بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -



 %73.47التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -عاشرا 

 االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ بستة عبد الرويم طلبة درويش  

 40.17بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت    -

 38.76بتعدل فصلى 2014ثانى  دورأاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم ال -

 %78.93التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -وادى عشر:

 لسيد أوتد ط  االطفــال     للطالبة/ صابريق عبد العزيز ا

 44.14بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 31.75بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %75.89التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -ثانى عشر :
 عراوة االلن واالنف والحنجرة  للطال / محتد عبد الحايم خليفة              

 2012نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول ابريت  -

   2015نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور أاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -ثالث عشر:

 ستار وسق الجزار ط  االطفــال     للطالبة/ غادة عبد ال

 42.44بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 33.5بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %75.94التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -اب  عشر:ر

 ط  االطفــال     للطالبة/ رشا عبد الحتيد عبد الننيس عتعه

 2013واصت على دبلنم دور ابريت 

 %79.42التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 0ـة التنافقــــــــ -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /   -خامس عشر:

 التنليد وأمراض النسام       للطال / محتند رمزى عبد العزيز راشد

 42.28بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   

 40.51بتعدل فصلى 2014لجزم الثانى  دورابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير ا -

 %82.79التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /  ط     -سادس عشر:

 عيسى على الجناينى وعراوة العيق         للطال / أوتد



 36.2بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 33.89بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %70.09التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -ساب  عشر:

 االشعة التشخيصية          للطالبة/ داليا عبد الرموف محتد على 

 39.81بتعدل  فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 39.64بتعدل فصلى 2014م الثانى  دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجز -

 %79.44التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــة  -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -ثامق عشر:

 محتد ابراهيم عنهر ط  وعراوة العيق         للطال / ابراهيم

 41.28بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 38.17بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %79.35التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -تاس  عشر:

 الجراوة العامـة        للطال / وليد محتد الديساوى  استاعيت

 36.89بتعدل  فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  -

 30.94بتعدل فصلى 2016لثانى  دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم ا -

 %67.83التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -العشرون :

 د عبد هللا أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / أشرف فؤا

 36.8بتعدل  فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 38.72بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %75.58التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الناود والعشريق :

 تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / أوتد محتد غري  وسيق 

  2013واصت على دبلنم دور ابريت 

 %75.03التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

منـــــمممـ  دبلـــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى طممم  وعراومممة العممميق         -الثمممانى والعشمممريق:

طم  ند تــم اعتتـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير للطــال / انطنان امير فؤاد عبد التسي     

والجـــزم الثانى 2014الجــــــــزم دورأاتنبرووصـــــــت على 2013بدورة ااتنبر وعراوة العيق    

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد    " 2016دور أاتنبر 
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى التنليممد وأمممراض النسممام         -الثالممث والعشممريق :

التنليممد نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير عطممى للطـممـال / عتممرو علممى عبممد الت



والجـــزم الثانى 2011ووصـــــــت على الجــــــــزم دورأاتنبر 2011بدورةابريت وأمراض النسام   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد    " 2016دور أاتنبر 
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -ريق :الراب  والعش

 الجراوة العامة  للطال / أوتد محتد نبيت فنزى            تخصـــص /  

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

   2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور ابريت  -

 تقدير العام للطال  " ناع   " ال -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -الخامس والعشريق :

 للطالبة/ هبه فتحى السيد الدمياطى           تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية  الفسينلنعى (    

 2013فى امتحان داتنراه الجزم االول دور ابريت  نج  الطال  -

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -السادس والعشريق :

 للطال / باهر محتد عبد الرؤوف  ـــص /  عراوة التسالع البنلية   تخص

 2011نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور أاتنبر  -

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -الساب  والعشريق :

 للطال / محتد فؤاد محتند عجالن  تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة    

 2013نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور أاتنبر  -

 2015بر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتن -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الثامق والعشريق:

 تخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطالبة/ أستام عبد الجناد على ماضى

 35.89بتعدل فصلى 2013الجزم االول دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير 

 34.83بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %70.72التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -التاس  والعشريق:

 تخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطال / على عبد الحام على الحايس 

 44.42بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 39.97بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %84.39التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الثالثنن:

 ط  وعراوة العيق         للطال / محتند أوتد السيد وسق 

 41.94بتعدل فصلى 2015  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت نج  الطال

 41.72بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %83.66التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الناود والثالثنن:

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطالبة/ ايتان محتد فتحى عبد النبى 

 2012واصت على دبلنم أاتنبر  -

 %71.43التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الثنن:الثانى والث

 العلنم الطبية االساسية   التشري  واالعنة  (   للطالبة/ مروة عبد الرسنل عتر

 41.72بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورااتنبر  

 40.8بتعدل فصلى 2014تير الجزم الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعس -

 %82.52التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الثالث والثالثنن:

 للطالبة/ سارة محتار السيد نصار   تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام    

 43.27بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   

 42.35بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %85.62التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الراب  والثالثنن :

 تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطالبة/ أمانى محتد عالل خالف

 40.88بتعدل فصلى 2011نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دوابريت   

 32.17بتعدل فصلى 2013امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر نج  الطال  فى -

 %73.05التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الخامس والثالثنن:

 نسام       للطالبة/ عزة عبد الحتيد محتد شعبانتخصـــص /  التنليد وأمراض ال

 39.89بتعدل فصلى    2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور أاتنبر 

 32.60بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %72.49التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -

 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -السادس والثالثنن :

 تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطال / محتد صبرى أوتد رواش

 40.56بتعدل فصلى    2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور أاتنبر 

 42.50بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت -



 %83.06التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الساب  والثالثنن :

 تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطال / مى السيد عبد السالم العايدى

 38.44بتعدل فصلى    2011نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 31.22بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %69.66نسبة مئنيــةالتقدير العام للطال  " عيد " ب -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الثامق والثالثنن:

 تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  محتد وسق عبد النهاب وسق

 35.83بتعدل فصلى 2013 نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دوأاتنبر 

 31.44بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 %67.27التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

عســـتير فى اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التا   -التاس  والثالثنن :

 تخصـــص /  ط  االسرة          للطالبة/ ستاح ماهر ابراهيم الحلنانى 

 36.78بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت
 38.78بتععدل فصلى   2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %75.56عدا " بنسبة مئنيــةالتقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -االربعنن:

 ط  االسرة         للطال  /  ابراهيم أوتد ابراهيم استاعيت

 32بتعدل فصلى 2011نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 30.99بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %62.99التقدير العام للطال  " مقبنل " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

التاعســـتير فى اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة    -الناود واالربعنن :

 تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / هانى الرفاعى ينسف الهنداوى

 41بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 33.58بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %74.58بنسبة مئنيــة التقدير العام للطال  " عيد " -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الثانى واالربعنن:

 تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / محتد أوتد مرسى شحاته

 39.86صلى بتعدل ف2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 34.05بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %73.91التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الثالث واالربعنن :

 خصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ فاطتة عبد الرموف عبد الصادق الشرناوىت



 2012واصت على دبلــــنم دور أاتنبر 

 %67.06التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /  اعتتاد التقارير الفردية    -الراب  واالربعنن :

 االمراض الصدرية والتدرن      للطالبة/ دعام سالمة أوتد فندة 

 42.89بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 36.38بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %79.27التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الخامس واالربعنن:

 تخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطال / محتد على وسق البط 

 37.06بتعدل  فصلى  2012عستير الجزم االول دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ما

 34.8بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %71.86التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد التقارير الفردية   -السادس واالربعنن:

 تخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالبة/ رشا محتند رشاد النترسى 

 33بتعدل  فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 32.81بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %65.81التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

 

طلــــ  االعتذار عق دخـــــنل امتحـــــان الشفـــــنى والعتلى  بشـأن -السابع واالربعون :

 لتادة النسام للطبي  / بهام الديق تنفيق عامر 

على  18/4/2017وأمراض النسام التنافقة بتاريخ ورد لنا مق نسم التنليد  -الموضــوع :

طل  االعتذار عق دخنل امتحان الشفنى والعتلى لتادة النسام للطبي  التذانر علتا بأن 

الطبي  التذانر تقدم بطل  االعتذار االول عق مادة الشفنى والعتلى نسام بدورة أاتنبر 

لشفنى والعتلى نسام وللع لاروف مرضية وتقدم بطل  االعتذار الثانى لتادة ا 2015

 0لاروف خاصة 

 ويلتتس مق سيادتام التنافقة على نبنل االعتذار الثالث لاروف خاصة  -
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

بشممممأن طلـــممممـ  االعتممممذار عممممق دخــــممممـنل امتحــــممممـان الشفــــممممـنى  -الثممممامق واالربعممممنن :

 0مقرر اختيارى  للطبيبة / صباح ابراهيم مصطفــى واالالينياى لتادة التنليد ومادة الشفنى 

على طل   18/4/2017ورد لنا مق نسم التنليد وأمراض النسام التنافقة بتاريخ  -الموضــوع :

 االعتذار عق دخنل امتحان الشفنى واالالينياى تنليد والشفنى مقرر اختيارى للطبيبة التذانرة 

علتا بأن الطبيبة التذانرة تقدما بطل  االعتذار االول عق مادة الشفنى واالالينياى تنليد 

 وللع لاروف خاصة  2016والشفنى ومقرر اختيارى بدورة أاتنبر 

وتلتتس مق سيادتام التنافقة على نبنل االعتذار الثانى لتادة الشفنى واالالينياى تنليد والشفنى  -

 وف خاصة مقرر اختيارى وللع لار

 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :



 

 نقت القيد  -التاس  واالربعنن :

 ط هانى عالل ابراهيم خفاعى  ماعستير  ط  االطفال مق ط  القاهرة الى ط  التننفية  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطل  التقدم الستترار التسجيت بقسم التخدير للطبي  / على  بشـــأن -التاسع واالربعون :

 محتد أوتد أوتد 

ورد لنا مق نسم التخدير والعناية الترازة وعالج االلم التنافقة بتاريخ -الموضــوع :

 على استترار تسجيت الطبي  التذانر  30/4/2017



ز الجزم االول دور أاتنبر واعتا 2013علتا بأن الطبي  التذانر تم تسجيله بدورة أاتنبر  -

 وتقدم بطل  تحنيت بجامعة االزهر باسينط مق نبت  2016
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

 

تعديت التستى خصص الط  الطبيعى والتأهيت ليصب  الط  الطبيعى -الخمسون :

 والروماتيزم والتأهيت 

  -الموضــوع :

على تعديت التستى 30/4/2017فقة القسم ورد لنا مق نسم الط  الطبيعى والتأهيت منا

للتخصص مق الط  الطبيعى والتأهيت ليصب  الط  الطبيعى والروماتيزم والتأهيت مستندأ 

( لتيييرالتخصص / الط  الطبيعى والتأهيت الى تخصص الط  4742بقرار وزارى رنم  

  الطبيعى الطبيعى والروماتيزم والتأهيت وتسجيت الدراسات العليا بنفس التستى الط

 0والروماتيزم والتأهيت 
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

الناـــــــر فى زيادة دعـــــــم البحــــــــنث للعـــــــــام الجامعى  -الواحد والخمسون :

2017/2018  

  -الموضــوع :

ورد لنا مق ادارة الدراسات العليا بالجامعة خطاب يفيد بتنافاتهم  بتنافقة مجلس الالية بقيتة 

  2017/2018دعم البحنث للعام الجامعى 

 نتشــــــرف باواطــــــــة سيادتاــــــم بدعــــــــم البحــــــنث عق العام السابق   

 762.750دبلـــــــــــنم                  -1

 1012.750التاعستير                    -2

 2012.750الداتـــــنراه                 -3
 التنافقـــــــــة -القـــــــرار :

 

  -االثنيق والختسنن :

             

 0ما يستجــد مق اعتــال                   

 

 

 وايت الالية                                                                      

 للدراسات العليا والبحنث                                                             

                                 

 أ.د/ محتد أوتد سامى ننديت                                                           

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  4/6/2017المنعقد بتاريخ  االحديوم  2016/2017الجلسة الرابعة للعام الجامعى 

 

 
 ( 37تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )     -1

 (  6تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (  3    لوم والماجستير والدكتوراه عدد )ايقـــــاف القـــــــــــيد لدرجة الدب -3

 (     15مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -4

 (  15منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )    -5

 (      2نقـــــــــل القــــــــيد والماجستير والدكتوراه عدد )    -6

 (      1تعديل فى لجنة االشــــــــراف لدرجة والماجستير والدكتوراه عدد )    -7

 (       23الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )    -8

 ( 1تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد )   -9

 بشأن الطل  التقدم مق ط/ نهى بهام الديق اامت  -10

 بشأن نبنل ط/ فاطتة بالل وسيق نعيــــم   -11

 بشأن عدم منافقة القسم على ط/ ونان السيد محتد وجازى  -12

 بشأن التنافقة على ط/ رانيا صالح الديق وسيق  -13

 

 



 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فمممى تتـمممـام السممماعة  4/6/2017اعتتعممما لجنمممة الدراسمممات العليممما بجلسمممتها التنعقمممدة بتممماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -* بحضــــور كـــــل مـــــــن :

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     ـد مجاهــــد أ.د/ محمـــ

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 أ/ ايمان سعد الدين جمعــــه 

 أ/ هــــــــــانى المهــــدى 



 

 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -: أوال

 الصحة العامة وط  التجتت    داتنراه   سالى عبد الننيس محيسق وسق ط/  -1

 عننان الرسالة

 محافاة التننفية  –عاما (  12-6" وبائيات عدوى التياروب الحلزونى بيق االطفال   مق سق 

 لجنة االشراف 

 أستال الصحة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ ربي  الدسننى البهنسى       -1

 أ.م/ صفام عبد الفتاح بدر   أستال الصحة  العامــة  عامعة التننفية -2

 د/ هنيدا محتد اننر الشاللى      أستال م الصحة  العامــة  عامعة التننفية -3

 الصحة  العامــة  عامعة التننفية د/ ياسر عطا غنيم                  مدرس -4

 د/ شيتام شريف زاى سليتان     مدرس الصحة  العامــة  عامعة التننفية -5

 ط/ محتد السيد محتد عنير   داتنراه    ط  التناطق الحارة وصحتها  -2

 عننان الرسالة

النماتج عمق " التعبير التفاضلى للحتمض النمنوى الريبمنزى الطنيمت الييمر مشمفر فمى سمرطان الابمد 

 االلتهاب الابدى الفيروسى التزمق بى وسى 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  التناطق الحارة أستال       هانى سعيد صبرى أ.د/  -1

 أ.م/ صفام ابراهيم طايت     أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -2

 عامعة التننفية  التناطق الحارة  د/ نجالم سعيد العبد           مدرس -3

 ط/ محتد السيد سليتان أوتد    داتنراه    التخدير والعناية الترازة   -3

 عننان الرسالة

" مقارنة اضافة عقارى الدياساميثازون والتاغنيسمينم سملفات لعقمار البيبفااماييق فمى تخمدير اللفافمه 

 الحرنفية بتساعدة السننار فى عتليات التفصت النراى االختيارى 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  التخدير والعناية أستال       متدوح السيد لطفى  أ.د/  -1

 عامعة التننفية  م التخدير والعناية أستال أ.م/ عز الديق صالح ابراهيم   -2

 عامعة التننفية  التخدير والعناية  د/ رباب محتد وبي             مدرس -3

 ط/ هانى ابن زيد استاعيت ابن زيد   داتنراه   أمراض الباطنة العامة  -4

 عننان الرسالة

فى التشخيص التبار الورام الابد الخبيثة التصاوبة لاللتهماب  192" دور الحامض الننوى الدنيق 

 الابدى النبائى سى 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  الباطنة العامة أستال              ايهاب عبد العاطى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  م الباطنة العامة أستال أ.م/ الســـــــــيد الشاي               -2

 أ.م/ داليا وسنى ابن العال        أستال م الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -3

 عامعة التننفية   د/ محتـــــــــد وتــدى             مدرس الباطنة العامة -4

 ط/ ايتق زاريا الترسى الخطي     داتنراه    عراوة االلن واالنف والحنجرة  -5

 --عننان الرسالة
 " دراسة مقارنة بيق تأثير استخدام الرنعه الدرعية وتقنيات اليرز الجراويه فى اعادة تجتيت طرف االنف

         لجنة االشراف 

 أ.د/ عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى        أستال االنف وااللن  عامعة التننفية   -1



 التننفيةعامعةعراوـة التجتــيت   أستالمحتد أوتــد مجاهـــد                أ.د/  -2

 االنف وااللن  عامعة التننفية  د/ أشرف على محتد الدمرداش            مدرس  -3

  الستعيـــاتداتنراه    ط/ غادة محتد وعيه عبد الحى فلفلة     -6

 --عننان الرسالة
" تقييم وفائف عهاز االتزان ما بعد اعرام عتلية زراعة القننعة االلاترونية باستخدام اختبار 

 الارسى الدوار

         لجنة االشراف 

 ة  ــــــة التننفيــــــــــف وااللن  عامعـــــــأستال االن           وسام سنى البهام طلعاأ.د/  -1

 االااديتية الطبية العسارية  م امراض الست  أستال                أوتد ايهاب فهيم شديدأ.د/ -2

 ة  ــــــة التننفيــــــــــعامع د/ أوتد محتند زيق العابديق              مدرس الستعيـــــــــات -3

 داتنراه      االشعة التشخيصية    محتد سعد عائشة شريفط/  -7

 --عننان الرسالة
 تحديثات الرنيق التيناطيسى فى تشخيص واالت االعتالل الدماغى نتيجه نقص االاسجيق 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة االشعة التشخيصية     أستال عادل محتـد النايــت       أ.د/  -1

 ةــة التننفيــعامع رواب محتد وبي         مدرس االشعة التشخيصية   /مأ. -2
 ط/ محتند رع  عيسى درويش   داتنراه   أمراض القل  واالوعية الدمنية  -8

 --عننان الرسالة
" العالنة بيق مستنى عالمات االعهاد التأاسدى وانعدام الترويه فى الشراييق التاعية بعد عتت تنسي  

 الشريان التاعى عق طريق القسطرة الذيق يعاننن مق علطه وديثة بالشريان التاعىأولى فى 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة      أمراض القل أستال       والم فريد عبد العزيز أ.د/  -1

 التننفيةعامعة      أمراض القل  د/ أوتد مختار القرش          مدرس -2
 ط/ عالم على منسى ابن دنيق    داتنراه   عراوة التسالع البنلية  -9

 —عننان الرسالة
 " تقييم وضعية االستلقام فى مقابت وضعية االنافام فى استخراج وصنات الالى باستخدام مناار الالى 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة      ورئيس نسم عراوة التسالعأستال       سلطان محتد سلطان أ.د/  -1

 التننفيةعامعة      د/ محتد عبد التنعم الشاللى    أستال م التسالع البنلية -2

 التننفيةعامعة      التسالع البنلية د/ فؤاد محتد زناتى             مدرس -3
 داتنراه      الجراوة العامــة      أوتد محتد محتد الزلبانى ط/  -10

 عننان الرسالة
عتلية انياناعى التعدلة مقابت استخدام رنعة مق اليشام التخاطى التبطق الفم على مرولتيق فى اصالح 

 االوليت السفلى التتقدم 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةالجراوة العامة أستال  مجدى أوتد لنل        أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــــعامعتامر على سلطان     أستال م الجراوة العامة   أ.د/  -2

 د/ تامر فخرى عبد العزيز         أستال م  الجراوة العامة عامعة التننفيــة  -3

 ط/ هديت محتد عبد اليفار شلبى   داتنراه   الباثنلنعيا االالينياية  -11

 عننان الرسالة



دال على تطنر الترض فى مرضى التايلنما التتعددة وديثى اعامت  45" مجتنعة التتيز 

 التشخيص

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة الباثنلنعيا االالينيايةأستال     سامية وسق ننديت أ.د/  -1

 التننفيةعامعة الباثنلنعيا االالينيايةأ.د/ هالة فراويـــال         أستال  -2

 أ.د/ وتـدى الزوام         أستال ط  االورام عامعــة القاهـــرة  -3

 التننفيةعامعة الباثنلنعيا االالينياية د/ نهلة فارى عثتان      مدرس -4

 التننفيةعامعة الباثنلنعيا االالينيايةد/ أميرة محتد فؤاد شحاته  مدرس  -4

 دبلنم  ماعستير  عراوــة العاـــام   طارق مسعـــد زيـــدان ط/  -12

 عننان الرسالة

" التقارنة بيق تأثير البالزما الينية بالصفائ  الدمنية ونخاق العامام الترامز فمى تماخر وعمدم التئمام 

 اسنر العاام

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتند محتد هدهند           أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفيةبد الرويم سليتان      أ.د/ محتد ع -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةد/ أوتد ابراهيم زايده               مدرس  -3

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير     محتند وفيق محتند الشيخ ط/  -13

 عننان الرسالة

 تشخيص وعالج مرض الدوار 

 لجنة االشراف 

 أستال االمراض العصبية  عامعة التننفيةأ.د/ رشا علبى القبانى          -1

 د/ عيالن محتند سالم                 مدرس االمراض العصبية    عامعة التننفية -2

 أ.م/ خالد واتم معروف    مدرس االمراض العصبية    عامعة التننفية -3

 االمراض الصدرية والتدرنماعستير   لبشبيشى محتند استاعيت أوتد اط/  -14

 عننان الرسالة
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 فى مصت الدم فى الالى الذئبة وعالنته بنشاط الترض -أ 5السيتافنريق  –دراسة مستنى 

 لجنة االشراف 

 أستالورئيس نسم الط  الطبيعى عامعة التننفية               ستر عابر سليتان أ.د/  -1

 أستال م الط  الطبيعى  عامعة التننفية            عالم عبد العزيز لبي أ.م/  -2

 د/ ايتان على عبد هللا              مدرس الط  الطبيعى   عامعة التننفية -3

 د/ سالى محتد ابراهيم الحفناوى      مدرس الايتيام الحينية عامعة التننفية -4
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 التصاو  بأوداث االنصام الخثارى

 لجنة االشراف 

 أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةأ.د/ خالد عبد التؤمق خليفة   -1

 أوتد ولنه      مدرس  الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةد/ محتد  -2
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 ماعستير  الباثنلنعيا االالينيايةط/ ضحى سعيد سيد أوتد    -17
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 الثدى  سرطان " تقييم دور التييير الجينى للتيثليق تتراهيدروفنالت التختزل فى

 لجنة االشراف 

 الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةم أستال   وليد محتد فتحى    أ.د/  -1
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 الننق الثانى للسارى
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 التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة   عيهان اتال السعيد     أ.د/  -1
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 الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةد/ بالل عبد التحسق منتصر     مدرس  -3
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التعدد الجينى النزيم ميثيت تتراهيدروفنليا ريدااتاز والتنتر االواسيدى فى مرضى  " العالنة بيق

 انيتيا البحر االبيض التتنسط

 لجنة االشراف 

 الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةورئيس نسم أستال   رووية وسق العدل      أ.د/  -1

 عامعة التننفية الباثنلنعيا االالينياية  أ.م/ عتاد فهيم عبد الحليم       أستال  -2
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 مقارنة بيق صتان أوتد والدايند ليزر لعالج الجلنااما التستعصية 

 لجنة االشراف 

 أستال م   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/ هانى أوتد خيرى         -1

 د/ معتز فايز الصاوى             أستال م   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق    اريج محتد عبد اللطيف ط/  -21

 عننان الرسالة

 الفحص التجهرى البينلنعى فى الزرقالتنعات فنق الصنتية 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى اتال نصار         -1

 ب وعراوة العيق   عامعة التننفية  د/ أسامة مرســى            مدرس   ط -2



 ماعستير  ط  وعراوة العيق   لتيام سليتان سعد سليتان ط/  -22

 الرسالةعننان 

نياس اثافة وعدسمة العميق لحماالت القرنيمة التخروطيمة نبمت وبعمد عتليمة تصملي  او اصمرانالعيق 

 القرنية 

 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ واتم محتد عاد مرعى     -1
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 ماعستير  ط  وعراوة العيق    رفيده مصطفى منصنر ط/  -23

 عننان الرسالة

"مقارنة بيق الخريطة التحنرية والخريطه التتاسيه فى الرسم التخطيطمى للقرنيمة فمى تحديمد مامان 

 التخروط فى واالت القرنية التخروطية باستخدام الاايرا الختاسية 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ عبد الروتق السباعى سروان      -1

 د/ أستام محتد ابراهيم            مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2
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 لتخروطية " االثنر برتنانل فى عالج القرنيه ا

 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ واتم محتد عاد مرعى     -1
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 االعراض الجلدية لترضى انيتيا البحر االبيض التتنسط 
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 أ.د/ محتد عبد الناود عابر    أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1
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 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية     بستة فتحى السناح ط/  -29

 عنوان الرسالة

 التعبير التناعى الهستنايتيائى للبالانعلنبيق فى البهاق اليير نطعى 

 لجنة االشراف

 أ.د/ ايتان  عبد الفتاح سليط     أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 .د/ رواب منير ستاة      أستال الباثنلنعـــى  عامعة التننفيــــــــــة -2
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 التننفيةدراسة لتقييم تأثير تقدم العتر على النفيفة الجنسية لدى سيدات 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد عبد الناود عابر     أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1
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 االشرافلجنة 

 أ.د/ مصطفى أوتد هتام          أستالاالمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 أ.م/ عال أوتد بارى       أستال  م  االمراض الجلدية عامعة التننفيــــة  -2
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 سلفات صندينم فى الجرلان 

 لجنة االشراف

 أ.د/ مها محتد البطش        أستال الفارماانلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ رواب منير ستاة         أستال الباثنلنعــى عامعة التننفيــــــــــة  -2
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تيق االساسممى للفيممروس الابممدى  سممى ( فممى تقيمميم العنامممت التباشممرة الجديممدة " دور اختبممار البممرو

 التضادة للفيروسات لترضى االلتهاب الابدى الفيروسى  سى ( بتستشفى وتيات شبيق الانم 
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 عامعة التننفية  التياروبينلنعيا أستال        وفام أوتد زهران أ.د/  -1

 عامعة التننفيــــــــــة  مدرس التياروبينلنعيا      أستام محتد البرلسى أ.د/  -2
 

 ط/ أستام يحيى عبد هللا شرف الديق   ماعستير  الصحة العامة وط  التجتت  -34
 عنوان الرسالة
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 عامعة التننفيةورئيس نسم التنليد و النسام     أستال  أيتق عبد القادر شبانه    أ.د/  -1
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 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال  شريف محتد صالح عبد السالم     أ.د/  -1

 أ.م/ ابراهيم على سيف النصـر     مدرس  التنليد النسام عامعة التننفية  -2
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 نيفيديبيق مقابت البروعسترون اعالج استترارى لننف التخاض ونتائج فترة ما ونل النالده

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةم التنليد و النسام     أستال  عالم مسعند عبد الجيد    أ.د/  -1
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 التفرطة للبالييق بالتناار  تحديات التخدير فى عراوات الستنة
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 " التنبؤات بالنتائج فى عراوة الستنة التفرطة والتخدير 
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 الجديد فى رعاية الترضى ما بعد عتلية زراعة الابد 
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 عامعة التننفيةد/ عليام عهدى عبد العزيز    مدرس طــــــــ  االطفــــــــال    -3

 ط  االطفال   ماعستير    أيات عبد التنعم اامت الجندى   ط/  -44
 عننان الرسالة

دراسة مقارنة بيق فاعلية الحديد التشتا مصير الجزيئات وغيره مق عناصر الحديد االخرى فى 

 عالج انيتيا نقص الحديد فى االطفال 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 أ.د/ فادى محتد الجندى      أستال ورئيس نسم  طــ  االطفال  عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفيةط  االطفال    محتند أوتد الحاوى       مدرس   /د -2

 دبلنم ط  االطفال   ماعستير    ط/ نشنى على عبد الستي  الرفاعى    -45
 عننان الرسالة

 " دور اعطام فيتاميق  هـ( فى عالج االطفال وديثى النالدة التصابيق بالصفرام اليير مباشرة 

 االشراف لجنـــــــــــة 



 عامعة التننفيةطفال    االط  أستال      غادة محتد التشــد  /مأ. -1

 عامعة التننفيةط  االطفال   زميت     ونان مصطفى السيد د/  -2

 دبلنم ط  االطفال   ماعستير    ط/ ننرا مصلحى ابراهيم عدوى  -46
 عننان الرسالة

 " الخصائص االالينياية لدى االطفال الذيق يعاننن مق تشنجات عصبية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطفال   اال ط أستال      فهيتة محتد وسان  /مأ. -1

 عامعة التننفيةط  االطفال   مدرس     نجالم فتحى برسيم  د/  -2

 عامعة التننفيةط  االطفال   د/ نهلة محتد سعيد مدرس  -3

 ط  االطفال   ط/ ساينة زهير محتند الصاوى درباله  ماعستير     -47
 عننان الرسالة

 " نياس مستنى الريزستيق فى الدم لدى االطفال التصابيق بالفشت الالنى التزمق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطفال   االط  أستال        مها عاطف تنفيق  /مأ. -1

 أ.د/ محتد عبد الرويم سليتان  أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -2

 عامعة التننفيةد/ زيق عبد اللطيف عتر        مدرس ط  االطفال    -3

 ط/ رامى اريم محتد الدي     ماعستير  أمراض الباطنة العامة  -48

 عننان الرسالة

 " تأثر الالى بسب  دام االمعام االلتهابى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية   الباطنة العامةأستال  طارق التهدى ننرة      /دأ. -1

 عامعة التننفيةالباطنة العامة   أستال أ.م/ أوتد راغ  تنفيق      -2

 التننفيةعامعة    د/ محتد وتدى بدر       مدرس الباطنة العامة -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ سعيد عطفى السباعى نصير  -49

 عننان الرسالة

" العالنة بيق مستنى الهيتنعلنبيق وهرمنن التستنستيرون فى مرضى الفشت الالنى الذيق 

 يعالجنن 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية   الباطنة العامةأستال  مصطفى محتد عاب هللا النجار    /دأ. -1

 عامعة التننفيةالباطنة العامة    م أستال     وليد عبد التحسق شهاب الديق      أ.م/  -2

 أ.م/ وليد محتد فتحــى                      أستال م الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -3

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها  محتند محتد صيرة ط/  -50

 عننان الرسالة

" دراسممة وممدوث سممرطان الابممد فممى الترضممى التصممابيق بعممدوى فيممروس الابممد سممى ممم  مضممادات 

 الفيروسات مباشرة التفعنل فى محافاة التننفية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالتناطق الحارة     أستال  محتد عالم الديق ننح       /دأ. -1

 د/ أوتد رع  الجزارة            مدرس التناطق الحارة   عامعة التننفية  -2

 دبلنم  ماعستير  الجراوة العامــة      رضا محتد على عيسى ط/  -51

 عننان الرسالة
 مقارنة النتائج نصيرة التدى بيق اصالح الفتق االربى بالطريقة الجراوية وطريقة التناار 



 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة      أستال  أيتق أوتد البتانننى      /مأ. -1

 أ.م/ محتد وامد التليجى          مدرس  الجراوة العامة      عامعة التننفية  -2

 

 ماعستير  الجراوة العامــة    ياسر ابراهيم محجـــنب ط/  -52

 عننان الرسالة

 " عنامت التقييم فى عالج االلتهاب الفقارى ما بعد الجراوة  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة      أستال  عادل محتند ونفى      /مأ. -1

 .د/ هشام محتد ابن روتة      أستال التخ واالعصاب  عامعة التننفية -2

 د/ طارق محيى راعــ        أستال م  الجراوة العامة  عامعة التننفية  -3

 د/ محتد مرسى التشد            مدرس التخ واالعصاب  عامعة التننفية -4

 ماعستير  الجراوة العامــة   دبلنم    مها محتد عبد الحى غالى ط/  -53

 عننان الرسالة

طتس ات الفضام االبطى للحد مق تشايت التصت بعد عتلية عراوية السئصال الثدى الجذرى 

 التعدل 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة    أستال عناطف السيد فرغلى       /دأ. -1

 .د/ محتد عبد الجليت البلشى    مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة دبلنم       محتد عبد التنعم فريد طعيتة ط/  -54

 عننان الرسالة

تقييم لتؤشرات الخطنرة ما نبت العتلية التى تنبىم بالتحنل مق استئصال الترارة بالناار 

 لالستئصال الجراوى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ محتد صبرى عتار           أستال م  الجراوة العامة  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة مدرس  محتد نزية شاار نصار              /دأ. -1

 ماعستير  الجراوة العامــة    أوتد أسامة عبد النهاب سالمة ط/  -55

 عننان الرسالة

" دراسة ونل الحقق التنضعى للانرتيزون مقارنة بحاصرات بيتا عق طريق الفم فى عالج 

 االورام النعائية الجلدية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةعراوة االطفال  أستال  مجدى أوتد لنل     /دأ. -1

 أ.د/ نهاد عبده أوتد زيد  أستال م عراوة االوعية   عامعة التننفية  -2

 أ.م/ تامر فخرى عبد العزيز     أستال م عراوة االطفال  عامعة التننفية  -3

 د/ يحيى محتد عبده الخطي   مدرس عراوة االوعية   عامعة التننفية -4

 امــة ماعستير  الجراوة العط/ عبد الروتق وسق مصيلحى    -56

 عننان الرسالة

 " الدالالت التشخيصية اللتهاب الزائدة الدودية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية عامة جراوة الال م أستال   أوتد صبرى الجتال  /دأ. -1

 عامعة التننفية    عامة جراوة الال مدرس   وليد محتد عتران أ.د/  -2



 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ أوتد عبد التنعم أوتد فنزى   -57

 عننان الرسالة

 " تأثير استئصال العقد الليتفاوية االبطية العليا على التنرم الليتفاوى للطرف العلنى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية عامة جراوة الال م أستال   أوتد صبرى الجتال  /دأ. -1

 عامعة التننفية    عامة جراوة الال مدرس   محتد نزية شاار نصار  أ.د/  -2

 ماعستير    عراوة االلن واالنف والحنجرة     وسام الديق منسى شرف ط/  -58

 عننان الرسالة

 " تشخيص وعالج متالزمة الضيط العصبى النعائى فى الزاوية بيق التخيخ وعزق التخ 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم االنف وااللن والحنجرة  أستال  عصام عبد الننيس   /مأ. -1

 أ.م/ شريف ماهر العينى    أستال االنف وااللن والحنجرة  االااديتية الطبية العسارية -2

 عامعة التننفيةمدرس  االنف وااللن والحنجرة              طارق عبد الرحمن عبد الحافظد/  -3

 ط/ عترو ابراهيم أوتد نصار   ماعستير االشعة التشخيصية  -59

 عننان الرسالة

 " دور البنزيترون التنبعث التدمج باالشعة التقطعية فى واالت الثاننيات غير معلنمة التصدر

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية  االشعة التشخيصية أستال   السيد التااوى السيد  /دأ. -1

 عامعة التننفية  االشعة التشخيصية  م  أستالأ.م/ أشرف انس زيتنن         -2

 ط/ لبنى طاهر محتند عيد   ماعستير  التشري  واالعنة  -60

 عننان الرسالة

" دراسة مقارنة بيق اضافة مستخلص نشر الحتضيات وهرمنن التستنستيرون على نرن امنن 

 فى لار الجرل االبيض البالغ مستأصت الخصية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية  التشري   أستال   مصطفى محتند الحبيبى   /دأ. -1

 عامعة التننفية  أ.م/ نيفيق محتد الشريف             أستال م التشري    -2

 عامعة التننفية  د/ منار على السيد فريد              مدرس التشري    -3

 

 التنافقة على تسجيت منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :
 والداتنراه تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير  ثانيا 

 ط/ اية مجدى عبد الخالق عالم    ماعستير  الط  الطبيعى    -1

 وللع برف  أ.م/ هبه أوتد عتا عسيلى 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالط  الطبيعى  ورئيس نسم  أستالأ.د/ ستر عابر سليتان        -1

 التننفية عامعــةد/ سجى فروات الجزار       مدرس الط  الطبيعى   -2

   الجراوة العامـــةماعستير   محتد محتند السيد بخياط/  -2
 واضافة د/ أوتد محتد فنزى

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالجراوة العامة   أستال أ.د/ محتد ليثى علم الديق    -1

 التننفية عامعــةأ.م/ فنزى ابن بار محتند       مدرس  الجراوة العامة   -2

 أ.م/ أوتد محتد فنزى              مدرس الجراوة العامة   عامعة التننفية  -3



 

 0التنافقة على تعديت فى لجنة االشراف لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 0 بلنمإليام القيد  لدرعة التاعستير والد ثالثا 
 

 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 الجراوـة العامــة ماعستير  بيتر صبرى ناير بدير  1

 الجراوـة العامــة ماعستير  محتد وامد محتند عادو 2

 الجراوـة العامــة ماعستير  معنض محتد معنض عنض 3

 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أمانى محتد سامى أوتد  

 عراوــة العاـــام    ماعستير  عترو محتد عبد العايم السي 4

 عراوــة العاـــام    ماعستير  محتند عزت عبد النهاب  5

 عراوــة العاـــام    ماعستير  على عاطف على صقــر  6

 عراوــة العاـــام    ماعستير  محتد عبد العزيز محتد بينمى  7

 عراوــة العاـــام    ماعستير  أوتد ابراهيم منصنر محتد  8

 عراوــة العاـــام    ماعستير  محتند محتد طــه  9

 عراوــة العاـــام    ماعستير  اسالم صديق وسنى صديق  10

 عراوــة العاـــام    ماعستير  مينا مايق تنفيق  11

 عراوــة العاـــام    ماعستير  مصطفى ابن الحجاج اميم  12

 عراوــة العاـــام    ماعستير  مصطفى فهتى اتال  13

 عراوــة العاـــام    ماعستير  مصطفى فنزى محتند  14

 عراوــة العاـــام    ماعستير  أوتد ابراهيم الدسننى  15

 عراوــة العاـــام    ماعستير  أوتد محتند أوتد النشار  16

 عراوــة العاـــام    ماعستير  بهام عبد التجيد براات  17

 عراوــة العاـــام    ماعستير  ابراهيم السيد عبد العال  18

 عراوــة العاـــام    ماعستير  مصطفى ستير السي 19

 عراوــة العاـــام    ماعستير  أوتد صبحى عبد الفتاح  20

 عراوــة العاـــام    ماعستير  عاطف مصطفى بدوى  21

 عراوة االنف وااللن والحنجرة  ماعستير  فاطتة ابراهيم نسيم  22

 الباثنلنعيا االالينياية دبلنم  سارة ابراهيم محتد أوتد التليجى  23
 0 لالطبام التذانريق بعاليةالتنافقة على اليام القيد  -القرار :

 0منضنق الرسالة   لدرعة التاعستير والداتنراه  تعديت  -:رابعا 

 عنهرى غير تعديت  التياروبينلنعى ماعستير        هاعر بالل عالل خالف ط/  -1

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

" الالبسيال الرئنية فى مرضى السدة الرئنية التزمنة بتستشفيات عامعة التننفية أثنام 

 الننبات الحادة 
 ةــــــــــــــــالتنافق -القرار :

 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  خامسا 
 



 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 التنليد وأمراض النسام ماعستير محمود قدرى أحمد عبد اللطيف  1

 التنليد وأمراض النسام ماعستير سمر محمد طه موسى  2

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير محمد أحمد حسنالمعتز باهلل  3

 عراوــــــــة العاــــام ماعستير أحمد محمد رفعت على القصاص  4

 طـــــــــ  الطنارىم ماعستير مهند حمدى محمد ابو عمر 5

 الستعيــــات ماعستير أميرة محمد محمود حسنين  6

 االســــــــرةط   ماعستير هبه هللا مطيع اسحاق 7

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير عبد هللا نوار عبد هللا خطاب  8

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير أحمد مجدى عيسى  9

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمد سعيد عبد هللا محمد  10

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير عماد عدلى غبريال  11

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير خالد تحسين أحمد جبر  12

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير أحمد محمود فؤاد محمود  13

 ط  وعراوة العيق    ماعستير مروة محمد محمود الجندى  14

 ط  وعراوة العيق    ماعستير وجيه خلف شحاته مقار  15

 الجراوـة العامــة  ماعستير محمد محمد محمد بلبوش 16

 الجراوـة العامــة  ماعستير محمد محمود السيد بخيت 17

 الباثنلنعيا االالينياية  ماعستير رشا عادل محمد المرسـى 18

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير محمد مصطفى محمد دبدب  19

 االطفـــالطـــــــــ   ماعستير مى ابو النصر البرعى البيومى البرعى 20

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير على الغريب محمد رشيد  21

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير محمد حمدى مصطفى على  22

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير مازن محمد ربيع فتحى  23

 االشعة التشخيصية  دبلــنم محمود اسماعيل محمود ريحان  24

 0التنافقة على مد فترة الدراسة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه    -:-سادسا :
 

       أمراض الباطنة العامـة  داتنراه      ايناس صبحى عطية زهران ط/  -1

 -لجنــــة التنانشـــة :
 التننفية  ةـــــــــــعامعالباطنة العامـة      أستال صبرى عبد هللا شعي        أ.د/  -1



 التننفية ةـــــــــــعامعنبيت عبد الفتاح الافراوى       أستال  الباطنة العامـة      أ.د/  -2

 التنصنرة  عامعةالباطنة العامـة      أستال دينا عبد الحليم شاهيق           أ.د/  -3

 التنليد وأمراض النسام داتنراه     هبه فرج محتد منصنر سالمةط/  -2

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد عبد الستي  محتد      أستال ورئيس نسم التنليد والنسام  عامعة االزهر  -1

 أ.د/ أوتد نبيت عبد الحتيد        أستال التنليد والنسام  عامعة التننفية  -2

 محتد استاعيت صبرى     أستال م التنليد والنسام  عامعة التننفيةأ.د/  -3

 أ.م/ طارق محتد سيد              أستال م التنليد والنسام  عامعة التننفية -4

 ط/ هشام اامت وسق عبد القادر   داتنراه   عراوة التجتيت والحروق  -3

  -لجنــــة التنانشـــة :

 تننفيةعامعة ال  عراوة التجتيت أستال      فؤاد محتد غري  أ.د/  -1

 عامعة التننفية   عراوة التجتيت أستال      محتد أوتد مجاهد أ.د/  -2

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أستال أ.د/ طارق فؤاد اشع    -3

 عامعة االزهر   عراوة التجتيت أستال أ.د/ فنزى أوتد وتزة         -4

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية      ععفر  ستية عالل محتدط/  -4

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ايتان عبد الفتاح سليط        أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ شننى محتند الفرارعى     أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية -2

 أستال االمراض الجلدية   عامعة طنطـــا أ.م/ نعيم محتد داوود             -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية    تقية فؤاد مرسى العزباوى ط/  -5

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد عبد التنعم شعي     أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفية   أ.د/ عالم وسق مرعى        أستال االمراض الجلدية -2

 أ.د/ بستة مراد على          أستال االمراض الجلدية   عامعة طنطــا  -3

 أ.م/ عال أوتد بارى         أستال م االمراض الجلدية   عامعة التننفية -4

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ رواب رضا السيد طلبه    -6

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية     عزة عابر عنتر فرج أ.د/  -1

 االمراض الجلدية   عامعة التننفيةم أستال       هشام نبيت خالد أ.د/  -2

 بنهــا  االمراض الجلدية   عامعةم أستال أ.م/ شيريق وسنى أوتد    -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ مريم محتد طه مصطفى   -7

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية   محتد أوتد باشا أ.د/  -1

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية أ.د/ محتد عبد الناود عابر  -2

 بنها أستال االمراض الجلدية   عامعة أ.د/ أوتد عبد النهاب صال    -3

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ ننر الديق وسيق وسق الحلنانى     -8

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ واتم محتند سلطان       أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ ايتق أوتد البتانننى      أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية -2



 شديد          أستال الجراوة العامة   عامعة بنهــــاأ.د/ نبيت محتد  -3

 ماعستير  الجراوــة العامــةعلى عتال على ويدره  ط/  -9

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية  أيتق أوتد البتانننى    أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال الجراوة العامة  أ.د/ وسام عبد القارد أوتد    -2

 الجراوة العامة    عامعة طنطــاأستال أ.د/ وتدى عبد الهـــادى        -3

 

 ماعستير  الجراوــة العامــةط/ اسالم محتد بدير عبد الحافظ     -10

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية  مجدى أوتد عبد الفتاح لنل     أ.د/  -1

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفيةأ.م/ تامر على سلطــان                 -2

 الجراوة العامة    عامعة طنطـــا أستال أ.م/ عبد التطل  عفا عبيد           -3

 ماعستير  الجراوــة العامــةط/ محتد فنزى طنطــاوى     -11

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية  سعيد ابراهيم التالح أ.د/  -1

 أ.د/ سعيد شلبى منتصر  أستال القل  واالوعية عامعة التننفية  -2

 أ.د/ أسامة ســـــــند        أستذ القل  واالوعية عامعة بنهــا  -3

 أ.م/ محتند على سليتان أستال م القل  واالوعية عامعة التننفية  -4

 ماعستير  الجراوــة العامــةط/ محتد محتد أوتد رزق    -12

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفيةعالم عبد العايم السيسى   أ.د/  -1

 عيق شتس أستال الجراوة العامة    عامعةأ.د/ عتاد الديق فريد ابراهيم        -2

   الجراوة العامة    عامعة التننفيةم أستال أ.م/ طارق محيى راعــ            -3

 ماعستير  طـ  االطفال    هانى وامد أوتد سعد ط/  -13

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ فادى محتد الجندى        أستال ورئيس نسم طــ  االطفـال   عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب         أستال طــــــــ  االطفـــــال   عامعة التننفيــة  -2

 أ.د/غادة محتد التشـــد        أستال طـــــــــ  االطفال عامعة التننفية  -3

 أ.د/على عبد اللطيف عافية  أستال طـــــــــ  االطفال عامعة االزهر  -4

 اعستير  طـ  االطفال م  محتد مصطفى محتد دبدب ط/  -14

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد ثابا محتند    أستال ط  االطفال عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب      أستال ط  االطفال   عامعة التننفية -2

 أ.د/ نبيت مصطفى العيسنى      أستال ط  االطفال   عامعة طنطـا -3

 ماعستير أمراض القل  واالوعية الدمنية     اسالم ابراهيم وجازى ط/  -15

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة التننفية    أ.د/ والم فريد عبد العزيز   -1
 ة طنطـــا ـــــــــــــة عامعـــــــ  واالوعيــــــأ.د/ مجدى محتد التصرى         أستال  القل -2

 أ.د/ غادة محتند سلطان        أستال م القلـــــــ  واالوعيـــــــــة عامعة التننفية  -3



 ط/ محتد يسرى ابن زيد    ماعستير  عراوة العاــام  -16
  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ طاهر عبد الستار عيد   أستال عراوة العاـام  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ محتــند هدهــــند  أستال عراوة العاـام  عامعة التننفية -2

 أ.د/ محتـــد فاضـــــت  أستال عراوة العاـام  عامعة القاهرة  -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن   أوتد نط  ابراهيم براات ط/  -17

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ستال م االمراض الصدرية عامعة التننفيةأ.د/ ابراهيم ابراهيم التحالوى      أ -1

 أ.م/ ايريق محتد صابر السيد        أستال م االمراض الصدرية عامعة القصر العينى  -2

 أ.م/ محتد عبد الستار اغا            أستال م االمراض الصدرية عامعة التننفية -3

 ط/ محتد السيد محتد عتارة   ماعستير  أمراض الباطنة العامة  -18

  -لجنــــة التنانشـــة :

 الباطنة العامة  عامعة التننفيةورئيس نسم أوتد ربي  العربجى       أستال أ.د/  -1

 أ.د/ محتند عبد العزيز ننرة  أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية -2

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفيةادى          أ.د/ ابراهيم محتد بيد -3

 طنطـــاأستال الباطنة العامة  عامعة أ.د/ اتال محتد عااشــة             -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ محتند السيد الشيخ   -19

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية      صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 الباطنة العامة  عامعة التننفية د/ محتد أوتد عبد الحافظ        مدرس -2

      الباطنة العامة  عامعة التننفية د/ عالم عفا عبد الحتيد   مدرس -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة أوتد مجدى عيسى ط/  -20

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مصطفى عاب هللا النجار        أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة العامة  عامعة طنطــا        أ.د/ لؤى محتد االوــنل       -2

 أستال الباطنة العامة  عامعةالتننفية      أ.د/ ايهاب أوتد عبد العاطى     -3

 عالم الديق عبد السالم داوود  أستال م الباطنة العامة  عامعةالتننفيةأ.م/  -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة    محتند  صابر زعنله ط/  -21

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مصطفى عاب هللا النجار     أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة العامة معهد الابدعامعة التننفيةأ.د/ محتد عقت راضــى            -2

 أ.م/ أوتد راغ  تنفيق              أستال م الباطنة العامة  عامعة التننفيـــــــة -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة   مى اتال عبد التجيد باص ط/  -22

  -لجنــــة التنانشـــة :

 الباطنة العامة  عامعة التننفيةأ.د/ أوتد ربي  العربجى       أستال  -1

 أ.د/ طارق التهدى ننرة       أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية -2

 أ.د/ محتد عقت راضــى      أستال الباطنة العامة معهد الابد  عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ هانى محتد شاار العدل     -23

  -لجنــــة التنانشـــة :



 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية    صبرى عبد هللا شعي أ.د/  -1

 الزنازيق  أستال الباطنة العامة  عامعةأ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم      -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفية م  أستالأ.م/ السيد ابراهيم الشاي         -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة امد أوتد    ط/ محتد رفعا و -24

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية   وسق عبد الهادى أوتد عطية أ.د/  -1

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفيةأ.د/ محتند عبد العزيز متنلى  -2

 زنازيق العامة  عامعة ال أستال الباطنةأ.د/ ياسر عبد التنعم الهندى     -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ خالد تحسيق أوتد عبر    -25

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية   سنام سيد عزاريق     أ.د/  -1

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى محتد النجار  -2

 ل الباطنة العامة  عامعة طنطـا أستاوك االونل        أ.د/ لؤى مبر -3

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفيةأ.م/ عالم عبد السالم داوود    -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ شيتام وتدته ابراهيم البدوى   -26

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية   وسق عبد الهادى أوتد عطية  أ.د/  -1

 زنازيق أستال الباطنة العامة  عامعة الأ.د/ محتـــــد وســـــق علـــــى        -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفيةم أستال أ.د/ ياســـــــيق صـــــــالح ياسيق    -3

 التننفيــــة عامة  عامعة الباطنة الم أستال أ.م/ محتد عبد الرؤوف نرنى           -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ اية على عبد هللا الحنفى    -27

  -لجنــــة التنانشـــة :

 الباطنة العامة  عامعة التننفيةورئيس نسم أ.د/ أوتد ربي  العربجى       أستال  -1

 ة التننفيةـة  عامعـــــــــة العامـــــأستال الباطنأ.د/ محتند عبد العزيز ننرة   -2

 الباطنة العامـــــة  عامعة طنطــــــــاأستال أ.د/ اتال عااشـــــة                -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ سارة ابراهيم محتد عطيه  -28

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية        طارق التهدى ننرة أ.د/  -1

 أ.د/ نجالم عالم أوتد            أستال الابد معهد الابد القنمى عامعة التننفية -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفيةم أستال أ.م/ محتند محتد عتارة            -3

 امة ماعستير  أمراض الباطنة العط/ عليام ستير تنفيق ابن النجا     -29

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية        مصطفى عاب هللا النجارأ.د/  -1

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية           أ.د/ طارق التهدى ننرة  -2

 التننفيةعامعة معهد الابد أستال الباطنة العامة  أ.د/ محتد عقت راضــى           -3

 الباطنة العامة  عامعة التننفيةم أستال أ.د/ محتد عبد الروؤف          -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ أوتد شعبان أوتد محتد    -30

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية       نبيت عبد الفتاح الافراوىأ.د/  -1



 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية        أ.د/ سنام عزاريق            -2

 طنطــا أستال الباطنة العامة  عامعةأ.د/ متـــدوح عبر              -3

 

  الفسينلنعـــىماعستير    الزهرام أوتد محتند فرج شريف ط/  -31

  -لجنــــة التنانشـــة :

 بندارى        أستال الفسينلنعى   عامعة التننفيةأ.د/ محتد عبد الفتاح  -1

 أستال الفسينلنعى عامعة عيق شتس            أ.د/ باتعة محتد الاافنرى  -2

 أ.د/ عرعس صبرى ينسف ونا      أستال الفسينلنعى   عامعة التننفية -3

 فية أ.م/ يحيى محتد نجي                   أستال م الفسينلنعيا عامعة التنن -4

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة     بستة شارى وامد ابراهيم ط/  -32

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد هانى شحاته          أستال ورئيس نسم ط  االسرة  عامعة ولنان   -1

 أ.د/ تيريد محتد فروات        أستال ط  االسرة    عامعة التننفية -2

 أ.د/ محتند السيد ابن سالم      أستال الصحة العامة عامعة التننفية  -3

 أ.م/ هالة محتد التصلحى   أستال م ط  االسرة    عامعة التننفية -4

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة  ط/ هبه هللا مطي  اسحق عتر    -33

  -لجنــــة التنانشـــة :

   التننفيةعامعة   الصحة العامة أستال ورئيس نسم           أميتة ابن الفت  محروس أ.د/  -1

 عامعة التننفية    االمراض الجلدية أستال       محتد عبد الناود عابر     أ.د/  -2

 أ.م/ مها عبد الروتق منافى          أستال م ط  االسرة القصر العينــى  -3

 عامعة التننفية السرةأ.م/ هالة محتد التصيلحــى         أستال م ط  ا -4

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة  ط/ هند نبيه عبد الحليم عبد هللا   -34

  -لجنــــة التنانشـــة :

   التننفيةعامعة   ط  االســرة أستال         تيريد محتد فروات أ.د/  -1

 أ.د/ صافى ناز السعيد شلبى   أستال الصحة العامة عامعة طنطـــا  -2

 أ.د/ على الشافعــى                 أستال طــــ  االطفال عامعة التننفية  -3

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة  ط/ مريم عاطف محتد علهنم   -35

  -لجنــــة التنانشـــة :

   التننفيةعامعة   ط  االســرة أستال         تيريد محتد فروات أ.د/  -1

 بدر    أستال الصحة العامة عامعة التننفية أ.د/ صفام عبد الفتاح  -2

 القصر العينى     أ.د/ مروة مصطفى سعيد      أستال م ط  االســرة  -3

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة  ط/ أننر أوتد صابر صال  فايد  -36

  -لجنــــة التنانشـــة :

   التننفيةعامعة   ط  االســرة أستال         تيريد محتد فروات أ.د/  -1

 أ.د/ هالة محتد التصيلحى       أستال م ط  االسرة  عامعة التننفية  -2

 أ.د/ محتد عبد الناود أوتد     أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -3

 أ.م/ غادة محتند خفاعى          أستال م ط  االسرة  عامعة التننفية  -4

 ف ابن ننرة       ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسىط/ هشام محتد عبد اللطي -37

  -لجنــــة التنانشـــة :



 الحتراوى            أستال ورئيس نسم االمراض النفسية عامعة التننفية أ.د/ لتيام عتال الديق 

 أ.د/ عتاد فهيم عبد الحليم                 أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -2

 أ.د/ عادل عبد الاريم بدوى              أستال الط  النفسى  عامعة طنطــــا -3

 ط/ محتد فتحى عبد الحايم عبد التنعم   ماعستير  عراوة االنف وااللن والحنجرة  -38

  -لتنانشـــة :لجنــــة ا
 أ.د/ صفام عبد الااهر                 أستال ورئيس نسم الط  الشرعى عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفية  االنف وااللن أستال           أوتد عبد التنعم رع  أ.د/  -2

 أ.د/ هشام عبد الحتيد فرج             أستال الط  الشرعى عامعة التننفية  -3

 طــه                    أستال االنف وااللن عامعة التننفية  عادل ثروتأ.د/  -4

 ماعستير  عراوة االنف وااللن والحنجرة ط/ محتد فنزى وسينى سحالى    -39

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ عصام عبد الننيس بحيرى           أستال ورئيس نسم االنف وااللن عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفية  االنف وااللن أستال             الحسينى الحسينى شريفأ.د/  -2

 عامعة التننفية االنف وااللن أستال أ.د/ عتر عبد التنعم البنهاوى            -3

 االنف وااللن  عامعة طنطـــاأستال أ.د/ محتد ناصر الشيخ                   -4

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير  ط/ نجالم سامى عبد الهادى وتاد  -40

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ محتد صدنى محتند زاى       أستال التخدير والعناية  عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفية التخدير والعناية  أستال خالد منسى ابن العينيق          أ.د/  -2

 عامعة التننفية اية  التخدير والعن م أستالأ.م/ نجنى محتد عبد الينى   -3

 

 

 

 0التنافقة على تشايت فى لجنة التنانشة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه   ةاعاد  -:سابعا
 

 محتد عبد التنعم علينه    ماعستير  الجراوــة العامــةط/  -1

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ شننى شاار عاد  أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية -1

 أ.د/ ايتق شاار ابن التاارم    أستال عراوة التجتيت    عامعةعيق شتس -2

 ةــــعامعة التننفيأستال عراوة التجتيت         فؤاد محتد غري  أ.د/  -3

 ةــــعامعة التننفيأ.د/ محتــد مجاهــــد    أستال عراوة التجتيت     – 4

 
 .0 ةـــــــــــــــــالتنافق -القرار :

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:ثامنا 
 

ابريت لتدة عام مق       أمراض الباطنةالعامة داتنراه      وليد محتد عبد الحليم ط/  -1

  2017ابريت  وتى 2016

محتد ويدر   داتنراه   أمراض القل  واالوعية الدمنية لتدة عام مق ابريت ط/ وليد أوتد  -

 2018وتى ابريت  2017



ط/ ليلى عتار على البدوى   ماعستير  التنليد وأمراض النسام  لتدة عام مق ابريت  -2

  2018وتى ابريت  2017

ة     لتدة عام مق ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلي   وفام محتد محتد الششتاوى ط/  -3

  2018وتى ابريت  2017ابريت 

ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية     لتدة عام مق ط/ هبه خليت عبد الحتيد التليجى  -4

  2018وتى ابريت  2017ابريت 

ط/ محتد فنزى وسينى سحالى   ماعستير  عراوة االنف وااللن والحنجرة  لتدة عام  -5

 2016تنبر وتى أا 2015مق أاتنبر 

 2014أاتنبر لتدة عام مق   الجراوة العامة ماعستير   محتد محتند السيد بخياط/  -6

 2015وتى أاتنبر 

وتى  2017ابريت لتدة عام مق  االمراض الصدرية دبلنم   مايات عبد التسي  عطية ط/  -7

 2018ابريت 
 0التنافقة على ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية   -القرار :

 

 0نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:تاسعا 
 

الى الية    طنطا عامعة  مق الية الط             عراوة العاام ماعستير   أوتد محتد على عز ط/  -1

 التننفية  الط  عامعة

عامعة  مق الية الط             االلن واالنف والحنجرة عراوة  دبلنم  مريم فياتنر بطرس ط/  -2

 بنى سنيف  الى الية الط  عامعة   التننفية 

الى معهد عامعة التننفية ط/ فيبى أميق ستعان صلي    ماعستير  االشعة التشخيصية مق الية الط   -3

 الابد 

 

 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

الطلمم  التقممدم مممق وايممت الاليممة التنافقممة علممى مممد سممنة اسممتثنائى مممق دخممنل  بشممأن   -:عاشممرا

امتحانات ط/ نهى بهام الديق اامت لدرعة الدبلنم تخصمص / طم  التنماطق الحمارة وصمحتها  

 وويث أننى راسبة فى مادة التخصص 
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

 

للطــالبـــــمـة/ االطفمال  الدراســـمـات العليـــــمـا فمى طــــــمـ منــــــ  دبلـــــــمـنم  -حادى عشر :

 طــــــممـ نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير   هممدى محتممند فروممات العيسممنى 

والجــمممـزم الثمممانى 2014ابريمممت ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2013 أاتمممنبربمممدورة االطفمممال 

 ـــــدير عـــــــام " عيد " بتقــــ2016دورابريت 
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

للطــالبـــــمـة/ االطفمال  منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فمى طــــــمـ    -:ثانى عشر

االطفمال  طــــــمـ نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير   رضه وسيق أوتد الفقـمـى 
والجــممممممـزم الثممممممانى 2009ابريممممممت ووصــــــممممممـت علممممممى الجـــــــممممممـزم دور2008 أاتممممممنبربممممممدورة 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2011أاتنبردور
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

 /الجراوـــــمـة العامـمـة  للطـمـال منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى    -:ثالث عشر

بمدورة الجراومة العامـمـة  ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير أوتد أوتد طاهر بعيا 



والجــممممممممممـزم الثممممممممممانى 2012أاتممممممممممنبر ووصــــــممممممممممـت علممممممممممى الجـــــــممممممممممـزم دور2012ابريمممممممممت 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2013أاتنبردور
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

أممممراض الباطنمممة العامـمممـة  منـــــمممـ  دبلـــــــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى    -:رابممم  عشمممر

أمممراض نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير  ماعممد تنفيممق محتممد أوتممد  /للطـممـال 

زم الثمانى والجــمـ2013أاتمنبر ووصـــــــت على الجــــــــزم دور2013ابريت بدورة الباطنة العامــة  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016أاتنبردور

 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدرية والتممدرن            -:خممامس عشممر 

ـمـتير لدرعـمـة التاعسـيمدها نمد تـمـم اعتتمـاد نناريتان عبد الحتيد محتمد الجمنهرى للطــالبــــــة/ 

والجــمـزم 2013زم دورابريمت ووصت على الجمـ2012  أاتنبر بدورةا االمراض الصدرية والتدرن 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016الثانى دورابريت 
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدرية والتممدرن            -:سممادس عشممر 

االممراض ـمـتير يمدها لدرعـمـة التاعسـنمد تـمـم اعتتمـاد نهنمام محتمد أوتمد القفماص للطــالبــــــة/ 

والجــممـزم الثممانى 2013زم دورابريممت ووصممت علممى الجممـ2012  أاتممنبر بممدورةا الصممدرية والتممدرن 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2014 أاتنبردور
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ساب  عشر 

 االمراض الصدرية والتدرن      للطالبة/ رواب عبد الفتاح سعد 

 42.06بتعدل فصلى 2013االول دورأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم

 44.25بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %86.31التقدير العام للطال  " امتياز " بنسبة مئنيــة -

 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -ثامق عشر:

 الجراوة العامـة        للطال / محتد صالح رزق العشتاوى 

 38.72بتعدل  فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  -

 32.08بتعدل فصلى 2015 نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %70.80التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:تاس  عشر

 أمجاد فتحى عبد الشافى هيبهاالشعة التشخيصية          للطالبة/ 

 35.72بتعدل  فصلى  2012الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  نج  

 37.22بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.94التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:العشرون 

 أوتد شارى مرسى عطـــاالجراوة العامـة        للطال / 

 34.17بتعدل  فصلى  2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -



 31.61بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %65.78التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والعشريق 

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / وافظ السيد وافظ الشلبى 

 40.44بتعدل  فصلى  2013الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت نج   -

 32.86بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %73.3التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والعشريق

 محتد الشحات عبد الروتق الاالوىتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 41.89بتعدل  فصلى  2012  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 38.44بتعدل فصلى 2013دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %80.33" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والعشريق

 خلف هللا محتد عزت محتدتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 2013واصــــــــت على دبلـــــــــــنم دور أاتنبر  -

 %70.50التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والعشريق 

 رامــى محتد عتر ة      للطال / تخصـــص /  أمراض الباطنة العام

 2012واصــــــــت على دبلـــــــــــنم دور أاتنبر  -

 %79.78" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والعشريق 

 ايتان عشتاوى الصاوى ميز /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 36.5بتعدل  فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 30.29بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %66.79مئنيــةالتقدير العام للطال  " عيد " بنسبة  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والعشريق 

 عزت محتد عبد النهاب عبد هللا تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 38بتعدل  فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 40.56بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %78.56" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

 

 

 



اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والعشريق 

 أيتق صالح عبد الفتاح منسىتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 32.47بتعدل  فصلى  2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 37.61بتعدل فصلى 2016 تابرينج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.08التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والعشريق 

 تامر ابراهيم عبد الروتق أوتد تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 36.11بتعدل  فصلى  2012أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 31.13بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.24التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والعشريق 

 تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / ايهاب السيد مهدى على منسى

 43.17بتعدل  فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 34.19بتعدل فصلى 2015امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر نج  الطال  فى  -

 %77.36التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:الثالثنن 
 عراوة االلن واالنف والحنجرة  للطال / مدوا أميق مصطفى دويدار              

 2013نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول ابريت  -

   2016ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -ن:الناود والثالثن

             أوتد محتد محتد الفيشاوى للطال /   طـــ  االطفـــالتخصـــص /  

 2012نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

   2015أاتنبر ر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دو -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثانى والثالثنن

             هبه راضى على سالم  للطال /   العلنم الطبية االساسية   الفسينلنعى ( تخصـــص /  

 2013نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

   2015ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

التاعســـتير فى اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة    -:الثالث والثالثنن

منى للطالبة/  بينلنعيا الطبية والتناعة ( تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   التيارو

 صالح السيد سبت 

 45.72بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت   -



 40.31ى بتعدل فصل2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت -

 %86.03" بنسبة مئنيــة  امتيازالتقدير العام للطال  "  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والثالثنن 

 أستام فتحى السيد زغلنل تخصـــص /  ط  الصناعات والصحة التهنية      للطالبة/ 

 4247.17بتعدل فصلى 2015الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت نج  

 44.02بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %86.02" بنسبة مئنيــة  متتازالتقدير العام للطال  "  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والثالثنن 

 أننار مبروك وسق شعبان للطالبة/  الفسينلنعيا  ( تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   

 37بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت   -

 35.89بتعدل فصلى 2014نى  دورابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثا -

 %72.89" بنسبة مئنيــة  عيدالتقدير العام للطال  "  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والثالثنن 

     صالح الديق أوتد ابراهيم تخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ شيتام 

 38بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 35.69بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %73.69التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والثالثنن 

 ريتان عبد القادر محتد ساير داير تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 42.22بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت    -

 37.39بتعدل فصلى 2015أاتنبرفى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال   -

 %79.61" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

 تخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطال / محتد عبد العليم عبد الفتاح يننس 

 35.83بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 34.61بتعدل فصلى 2014رأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %70.44التقدير العام للطال  " عيد   " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن 

 عادل عتال السيد تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 36.05بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دوأاتنبر  

 31.75بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 %67.8التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن 

 أوتد مصطفى متنلى ابراهيم على  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 37.33بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 37.31بتعدل فصلى  2015  أاتنبرالجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير  -

 %74.45التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود واالربعنن 

 محتد متدوح عبد العايم رزقأية تخصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ 

 44بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 33.47بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %77.47التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى واالربعنن

 تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / أوتد مصطفى بار الهنارى

 46.94بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 37.64بتعدل فصلى  2014دورابريت   نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى -

 %84.58التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث واالربعنن 

 تخصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ مشيرة محتد نجي  عبد الناود ابن زنه 

 2013واصت على دبلنم دور ابريت  -

 %73.58التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن 

 رشا ثروت سالم محتد تخصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ 

 38.97بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 32.22بتعدل فصلى  2014 أاتنبردورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %71.19التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس واالربعنن 

 تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطال / أوتد محتد سالمة عــاد 

 39.94بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت   

 41.40بتعدل فصلى 2016 نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت -

 %81.34التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس واالربعنن 

 محتد معنض محتد عيسى تخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطال / 

 37بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 35.92بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -



 %72.92التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

لبعض  2017أستام التتقدميق لدورة القيد والحانهم على دورة ابريت    :السابع واالربعون 

 التخصصات التختلفة 

–دورة القيد لدرعة } دبلنم ورد لنا مق بعض االنسام التختلفة على نبنل -الموضــوع :

  -لتخصصات مختلفة وهم ااالتى : 2017داتنراه { دورة ابريت  –ماعستير 

 الدرعـــــة ــصالتخصــــ االســــــــــــم

 دبلـــــنم عراوة االلن واالنف والنجرة اسرام ابراهيم محتد محتد عندة 

 دبلـــــــنم الستعيـــــــــات ديانا عبد التسي  زاى ونا 

 دبلـــــــنم الستعيـــــــــات ايتان ابراهيم محتد خضر 

 دبلـــــــنم الستعيـــــــــات عنزيف صابر ميخائيت ونــا 

 دبلـــــــنم الستعيـــــــــات رواب مصطفى سيد محتند

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة أوتد ولتى السيد محتند زيان 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة محتد صبرى عبد الناود ينسف 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة عبد التناب وسق عبد التناب زيد 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة عبد الحليم محتد أوتد زعيتر 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة محتد الشحات عبده اليزالى 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة على اتال على محتد ابن أوتد 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة مصطفى عبد الروتق سليم أوتد 

 ماعســـتير عراوة االلن واالنف والنجرة السيد السعيد ابراهيم الطيرى 

 ماعســـتير التخاطــــــــــــ   أستام محتد عبد الرازق طعيته 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  نانسى فتحى عبد التنعم عتران 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  عال فرج عبد السالم رزق 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  هبه مجدى محتد شاهيق 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  شيتام محتد وتدىابراهيم هندية 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  وسنام زاريا عبد الفتاح عبد النهاب

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  ايتان السيد يحى عبد الحتيد بينمى 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  منار سعيد تنفيق الفقى 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  أمت فارى شعبان محتد نصار 

  -تاب  : 

 الدرعة التخصص االســــــــــم

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  عبير متدوح على محتــند 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  اريج على وسنيق محتد الشيتى 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  ايتان على مصطفى ابن التجد 

 ماعســـتير الستعيـــــــــات  بسنا سامـــــــى وامــــد وافظ 

 داتـــنراه عراوة االلن واالنف والنجرة سهير رضا محتد على ابن شادى 

 داتـــنراه التخاطــــــــــــ   ايتان فتحى السيد الدمياطى 



 داتـــنراه الستعيـــــــــات  أوتد نشأت شعبان وجــازى 

 دبلـــــــنم التنليد وأمراض النسام فاطتة بالل وسيق نعيم 

 داتـــنراه طــــــــــ  االطفال رانيا صالح الديق وسيق 

 داتـــنراه التشري  واالعنة مروة عبد الرسنل عتر 

 دبلـــــــنم أمراض الباطنة العامة  أوتد محتد الشنرى 
 0الموافقــــــــــة  -القرار :

 

ورد لنا مق نسم ط  االطفال التنافقة على عدم تحنيت اى طال   -التامن واالربعون :

 واعالم الطالب بذلع وتفادى الدورات القادمة مسجت لدرعة الدبلنم الى درعة التاعستير 

 الموافقــــــــــة -:القرار 

    -:واالربعون الثامن 

للعمام الجممامعى  2017 أاتمنبرتحديمد مناعيمد امتحانممات الدراسمات العليما التحريريممة دور       

 . 16/11/2017وتى  8/10/2017فى الفترة مق  2016/2017

  -نتشـــــــــرف باالحاطـــة :

الجمممامعى للعمممام 2017 أاتمممنبربأنمممه سمممنف يمممتم عقمممد امتحانمممات الدراسمممات العليممما دور دور

  -على النحن التالى : 2016/2017

  داتنراه { بناـــــام الساعـــــــات التعتتــدة –ماعستير  –امتحانات الجزم االول }  دبلنم 

 26/10/2017وتى  8/10/2017فى الفترة مق 

 داتنراه { بناام الساعات التعتتدة –ماعستير  –امتحانات الجزم الثانى }  دبلنم 

 داتــــــــــنراه {  –دبلـــــــنم  –ناام نديم } ماعستير عزم ثانى  

 16/11/2017وتى  29/10/2017فى الفترة مق 

 0ةــــــــــالتنافق  -القرار :

 

 التاس  واالربعنن :- 
  

0ما يستجــد من أعمـــال          

 

 وكيل الكلية                                                                       
 للدراسات العليا والبحوث                                                         

 
 " أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل "                                                     

 



 
 
 
 
 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  4/7/2017يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2016/2017الجلسة الرابعة للعام الجامعى 

 

 
 ( 20تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )     -1

 ( 2تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (   5دبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )  مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة ال -3

 (   10منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )     -4

 (      1نقـــــــــل القــــــــيد والماجستير والدكتوراه عدد )    -5

 (       53 الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )   -6

ط/ على عبد  2017بشأن الطل  التقدم مق نسم ط  وعراوة العيق على نبنل دورة ابريت  -9

 الحام على الحايس

بشان اعفام مق التقررات الدراسية لات مق ط/ خالد عتاد سعد عبد الرازق , ط/ محتد على  -10

 صالح ابن سترة 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

تتـمممـام السممماعة فمممى  4/7/2017اعتتعممما لجنمممة الدراسمممات العليممما بجلسمممتها التنعقمممدة بتممماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -* بحضــــور كـــــل مـــــــن :

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 أ/ ايمان سعد الدين جمعــــه 

 أ/ هــــــــــانى المهــــدى 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 0والداتنراه  تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير    -أوال:

 ط/ أوتد صهي  ابراهيم فتحى  داتنراه   عالج االورام والط  الننوى  -1

 عننان الرسالة

التنعمه لترضمى االورام الليتفاويمة الالهندعاينيمة  –" النتائج االالينياية لتاثيف العالج الايتيمائى 

 0لات الخاليا  ب( التنشطة 

 لجنة االشراف 

 أستال عالج االورام    عامعة التننفيةأ.د/ طارق عبد التنعم هاشم          -1

 أ.د/ محتد ابن الفتنح شحاته    أستال عالج االورام عامعة التننفية  -2

 أ.م/ ايناس ابن بار الخنلى     أستال م عالج االورام عامعة التننفية -3

 االورام عامعة التننفيةد/ الشيتام محتند الحنفى     مدرس عالج  -4

 ط/ ابراهيم على ابراهيم سليتان   داتنراه    عراوة التجتيت  -2

 عننان الرسالة

 " الجيت الثانى مق متددات االنسجة لاتية النفخ : بعد عديد فى متددات االنسجة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  ورئيس نسم عراوة التجتيتأستال        فؤاد عبد الحتيد اشعأ.د/ طارق  -1

 عامعة التننفية  أ.د/ داليا مفرح السقــا                 أستال عراوة التجتيت -2

 عامعة التننفية  د/ أشرف محتند الرهاوى          استشارى عراوة التجتيت -3

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه   أوتد رياض العشتاوى ط/  -3

 عننان الرسالة

 عالنة تذبذب مستنى السار بالدم بامراض القت التستترة 

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية           أ.د/ مصطفى عاب هللا النجار   -1

 أستالم  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية     أ.د/ عالم الديق عبد السالم داود    -2

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية      شهاب الديقأ.م/ وليد عبد التحسق  -3

 أ.م/ محتند اامت أوتــد                     أستال م القل  واالوعية  عامعة التننفية -4

 مدرس الايتيام الحينية عامعة التننفية            د/ نسريق عتال الديق الهلباوى   -5

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه ط/ على شعبان على ابن فاطتة   -4

 عننان الرسالة

" تقييم االبروتاتيق فى السائت البريتننى انسميلة تشخيصمية لحماالت االلتهماب الباتيمرى البريتمننى 

 التلقائى 

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية     ايهاب أوتد عبد العاطى    أ.د/  -1

 أستالم  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية       السيد ابراهيم الشاي       أ.د/  -2

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةمدرس  أوتد عز العرب عبد العليم     أ.م/  -3

 د/ محتد عتال الديق الهلباوى            مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -



 د الخالق عالم    داتنراه   الباثنلنعـــى ط/ دينا محتد عب -5

 عننان الرسالة
فمى  6وبمى سمى ال  2دراسة االهتية التشخيصية والتننعية الفهار بروتيق سمى ميمع وبمى سمى ال 

 ليتفنما الخاليا لات الدرعة العالية 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة الباثنلنعى      أستال منى عبد الحليم ننديت            أ.د/  -1

 أ.م/ محتد ابراهيم شعبان                أستال م الباثنلنعى عامعة التننفيــة  -2

 عامعة التننفيــــــــة  د/ أيات شعبان وتدة                 مدرس  الباثنلنعــى      -3

 الباثنلنعـــى داتنراه   ط/ منى عبد الحتيد محتد ننرة    -6

 عننان الرسالة
 1, ام ال اتمش 600" التصنيف الجزئيى لسرطان القنلنن باستخدام الصبية التناعيمة بمى راف فمى 

 2و ام اس اتش 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة الباثنلنعى      أستال          نانسى ينسف أسعد أ.د/  -1

 أستال م الباثنلنعى عامعة التننفيــة                هالة سعيد الربعى أ.م/  -2

 الباثنلنعى عامعة التننفيــةد/ رانيا عبد هللا وسنيق     مدرس  -3

 د/ الشيتام محتند الحنفى           مدرس عالج االورام عامعة التننفية  -4

 داتنراه      االشعة التشخيصية    محتد بسيننى الينام ط/  -7

 --الرسالةعننان 
 تقييم سريان النخاعى باستخدام طرق مختلفة مق التصنير بالرنيق التيناطيسى 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة االشعة التشخيصية     أستال هالة وافظ محتد      أ.د/  -1

 ةــة التننفيــعامع محتد شننى عبد هللا      أستال م  االشعة التشخيصية   /مأ. -2
 داتنراه      الجراوة العامــة      محتند ماهر عبد النبى الرهاوى ط/  -8

 عننان الرسالة
دراسة مقارنة بيق تنصيت اللفائفى بالقنلنن داخت الجسم مقابت تنصيله خارج الجسم عند استئصال 

 سرطان القنلنن االيتق عق طريق التناار الجراوى 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةالجراوة العامة أستال  أشرف عبد الهادى زيق         أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــــعامعمحتد صبرى عتار           أستال م الجراوة العامة   أ.د/  -2

  د/ أوتد شارى وافظ              استشارى عراوات التنافير  عامعة التننفيــة -3

 ة التننفيةــــــــــعامعمدرس الجراوة العامة      د/ أوتد عابر التطاوى          -4

 ماعستير  عراوــة العاـــام    محتند فرج محتند ابن منسىط/  -9

 عننان الرسالة

 عالج متالزمة النفق الرسيى عراويا بناسطة فتحتيق صييرتيق 

 لجنة االشراف 

 عامعةالتننفيةأ.د/ السيد مرسى زاى  أستال ورئيس نسم عراوة العاام   -1

 أستال م عراوـة العاــام عامعة التننفيةأ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى      -2

 د/ أسامة عتال أوتد            مدرس   عراوـة العاــام عامعة التننفية -2

 ماعستير  عراوــة العاـــام   خليت محتد وسان وسق عبد هللا ط/  -10

 عننان الرسالة



" الشق العاتى لعاتة الاعبرة م  أو بدون تقصير عاتة الزند الستعدال االلتئام الخاطىم لاسمنر 

 النهاية القاصية لعاتة الاعبرة 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتند محتد هدهند           أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 العاام  عامعة التننفيةأستال م عراوة أ.د/ محتد عبد هللا الصاوى      -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةد/ ياسر سعد الديق وننت             مدرس  -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ محتد ينسف محتد الشخيبى    -11

 عننان الرسالة

 " الدور الجراوى لتصلي  التهابات النتر العرننبى   اخيليس ( 

 لجنة االشراف 

 محتند محتد هدهند           أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةأ.د/  -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفية    عادل ابراهيم الصعيدى أ.د/  -2

 عراوة العاام  عامعة التننفيةد/ سامى صقــر               مدرس  -3

 الصدرية والتدرنماعستير  االمراض   ستر محتد محروس ابن ننرة ط/  -12

 عننان الرسالة
 " تأثير دام السارى على مرضى الدرن النشط 

 لجنة االشراف 

 أستال االمراض الصدرية  عامعة التننفية        أمت أميق عبد العزيز أ.د/  -1

 أستال م  االمراض الصدرية  عامعة التننفية            محتند منسى الحبشى أ.م/  -2

 فناوى                 أستالم  االمراض الصدرية  عامعة التننفيةد/ مها ينسف الح -3

 د/ ريم محسق الخنلى                  أستالم  االمراض الصدرية عامعة التننفية  -4

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرنط/ أوتد عبد هللا أوتد فؤاد محتد   -13

 عننان الرسالة

 " دراسة معدل انتشار مختلف االعتالالت التصاوبة فى مرضى السدة الرئنية التزمنة 

 لجنة االشراف 

 أستال االمراض الصدرية  عامعة التننفية      أوتد عبد الروتق على أ.د/  -1

 أستال م  االمراض الصدرية  عامعة التننفية         رباب عبد الرازق النوش أ.م/  -2

 أستال م  االمراض الصدرية  عامعة التننفيةأ.م/ سامى سيد أوتد الدودوح    -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة  محتد السيد أوتد الصفتى ط/  -14

 عننان الرسالة

العالنممة بمميق ثالثممى ايممندوثيرونيق الحممر ممم  امممراض الابممد غيممر الاحنليممة الدهنيممة فممى منضممنعات 

 السنام الدرنية 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية        ايهاب أوتد عبد العاطى أ.د/  -1

 أستال م  الباطنة العامة  عامعة التننفية            عالم عبد السالم داوود أ.م/  -2

 أ.م/ محتد وتدى بدر              مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفيـــــــــة  -3

 د/ ثريا أوتد عبد الحتيد           مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية -4

 ماعستير  الباثنلنعيا االالينياية   أمانى ابراهيم افندى ط/  -15

 عننان الرسالة

 تقييم الحتض الننوى الحر خارج الخلية فى واالت سرطان الابد

 لجنة االشراف 



 أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةأ.د/ سهام أوتد خضير    -1

 د/ ايتان عبد الرازق        أستال م عالج االورام   عامعة التننفية -2

 د/ داليا وسنى ابن العال    أستال م الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيـــة -3

 

 

 

 ماعستير  ط  وعراوة العيق     مى أوتد مختار ينسف ط/  -16

 عننان الرسالة

دراسة مقارنة ستع التشيتية فى واالت النسام الحنامت االصحام والنسام اليير الحنامت االصمحام 

 وواالت تستم الحتت باستخدام التاس  الضنئى التقطعى للعيق  

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/ واتم محتد عاد مرعى       -1

 محتد ابراهيم       مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةد/ أستام  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق     محتند يسرى محتــند ط/  -17

 عننان الرسالة

 نتائج استخدام راب القرنية البديلى فى واالت امراض القرنية التتقدمة 

 لجنة االشراف 

 العيق   عامعة التننفية أستال م ط  وعراوةأ.د/ هانى أوتد خيرى        -1

 د/ سام  سعد مندور         مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

  التشري  واالعنة ماعستير    خلند نجدى عبد الحايم داود ط/  -18
 عنوان الرسالة

" تأثير مثبط مضخة البروتمنن علمى ماننمات نمرن أممنن التجهريمة فمى لامر الجمرل االبميض 

 الياف  والدور التحتتت لتستخلص الجرعير دراسات هستنلنعية وهستنايتيائية مناعية  

 لجنة االشراف

 أ.د/ مصطفى محتند الحبيبى     أستال التشري  واالعنة  عامعة التننفية  -1

 ة عامعة التننفيــ لخنلى                أستال م التشري  واالعنة   أ.د/ وائت بدر ا -2

 د/ نهى محيى عيسى              مدرس التشري  واالعنة    عامعة التننفية -3

 ماعستير  ط  االسرة      محتد عبد هللا محتـــد ط/  -19
 عنوان الرسالة

 تقيم ماافحة العدوى فى عيادات االسنان فى وودات الرعاية االساسية فى االدارة الصحية ببلقاس 

 لجنة االشراف

 أ.م/ تيريد محتد فروات       أستال ط  االسرة    عامعة التننفية  -1

 .د/ نجنى وجــازى              مدرس طـــ  االسرة  عامعة التننفية -2
 ماعستير  امراض القل  واالوعية الدمنية       الترضى عبد هللامحتد سعيد عبد ط/  -20

 عنوان الرسالة

العالنممة بمميق مسممتنى الهيتنعلممنبيق السممارى وشممدة تصممل  الشممراييق التاعيممة فممى الترضممى الييممر 

 مصابيق بترض السارى

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتند اامت أوتد          أستال م  القل  واالوعية  عامعة التننفية  -1

  عامعة التننفيةالقل  واالوعية   أوتد مختار القرش        مدرس أ.د/  -2



 ماعستير  امراض القل  واالوعية الدمنية  محتد عبد النهاب هاشم تتام ط/  -21

 عنوان الرسالة

" النتائج االالينياية الستخدام عرعة ماثفة فقط مقارنة بجرعة أولية ماثفة مصحنبة بالتروية 

  أ( خالل القسطرة التداخلية االولية  3 ب( و2النريدية لعقار مثبطات عليانبروتيق 

 لجنة االشراف

 أ.د/ طارق صالح خليت     أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية  -1

  عامعة التننفيةأستال م  القل  واالوعية   عبده ابراهيم      وليد أ.د/  -2

 د/ أشرف أوتد عبد التجيد  استشارى أمراض القل  معهد القل  القاهرة -3

 ط  االطفال   ماعستير       رباب محتد أميق شعبان ط/  -22
 عننان الرسالة

القلم  فمى االطفمال التصمابنن القابت للمذوبان اتؤشمر علمى شمدة فشمت عضملة  2تقييم دور االس تى 

 بالعينب الخلقية الالزنية بالقل 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةط  االطفال   أستال  أوتد أننر خطاب      /دأ. -1

 عامعة التننفيةد/ رانيا صالح الزيات       مدرس ط  االطفال   -2

 ط  االطفال   دبلنم ماعستير       ايتان سامى استاعيت الجنيدى ط/  -23
 عننان الرسالة

 معدل انتشار التبنل فى أطفال التدارس االبتدائى فى مدينة بنها محافاة القلينبية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 أ.د/ غادة محتد التشد    أستال م   طــ  االطفال  عامعة التننفية  -1

 ة التننفيةــــــعامعمدرس طــــــــ  االطفـــــــال   زيق عبد اللطيف عتر   /د -2

 ط  االطفال   ماعستير       أميرة وسق محتند نابيت ط/  -24
 عننان الرسالة

 دراسة المراض الحساسية الشائعة فى االطفال التصابيق بالتتالزمة النفروزية الالنية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 أ.د/ غادة محتد التشد    أستال م   طــ  االطفال  عامعة التننفية  -1

 ة التننفيةــــــعامعمدرس طــــــــ  االطفـــــــال   زيق عبد اللطيف عتر   /د -2

 ط  االطفال   ماعستير      وائت عادل عبد الحتيد الشافعى ط/  -
 عننان الرسالة

 " مستنى االلبينميق والبليروبيق فى دم الحبت السرى انسيله للتنبأ بحدوث الصفرام فى وديثى النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةط  ال اطفال   أستال  غادة محتد التشــد      /مأ. -1

 عامعة التننفيةد/ ونان مصطفى السيد     زميت  ط  االطفال   -2

 ماعستير  الجراوة العامــة     ليديا مجد مارم نصر ط/  -25

 عننان الرسالة

 تقييم درعة االوساس بالجلد فى مناطق الجدار البطنى االمامى ما بعد شد البطق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة      أستال  شننى شاار محتد عاد       /مأ. -1

 .د/ محتــــد مجاهــــد         أستال عراوة التجتيت   عامعة التننفية -2

 مدرس   الجراوة العامة  عامعة التننفية            د/ محتند سعيد      -3



 ماعستير  الجراوة العامــة       محتد استاعيت محتد وتزة ط/  -26

 عننان الرسالة

مقارنة دنة تييرات ارات الدم البيضام بالصنر السريرية وفحص االنسجه التارسانبية فى 

 تشخيص االلتهاب الحاد للزائده الدودية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة    أستال عناطف السيد فرغلى       /دأ. -1

 .د/ عبد التنعم فريد محتد         مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ ابراهيم وسيق ابن العطا البينمى    -27

 عننان الرسالة

 " أهتية استئصال الجهاز الليتفاوى فى واالت سرطان القنلنن والتستقيم 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة    أستال      سليتان عبد الروتق الشخص  /دأ. -1

 .د/ عبد التنعم فريد محتد         مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة    فاطتة السيد ينسف اليباتى ط/  -27

 عننان الرسالة

 ى الاهرى الثان  بعد عراوة وفظ الثدى ل0استخدام سدائت الشريان الصدر

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة أستال  شننى شاار عــاد      /دأ. -1

 أ.د/ أوتد صبرى الجتال      أستال م الجراوة العامة  عامعة التننفية  -2

 أ.م/ أوتد عبد العزيز تعل       مدرس  عراوة التجتيت عامعة التننفية  -3

 ماعستير    عراوة االلن واالنف والحنجرة      محتند فنزى وسق ناسم ط/  -28

 عننان الرسالة

 دراسة دور التناار الجراوى فى تقييم نناة استااينس وااللن النسطى أثنام عتليات ترني  الطبلة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم االنف وااللن والحنجرة  أستال  عصام عبد الننيس   /مأ. -1

 أ.م/ ابراهيم أوتد عبد الشافى    أستال االنف وااللن والحنجرة  عامعة التننفية  -2

 التننفيةعامعة مدرس  االنف وااللن والحنجرة             حسام عادل حسين عمر د/  -3

 ماعستير االشعة التشخيصية    هبه الدسننى فت  هللا مصطفى ط/  -30

 عننان الرسالة

دور التصنير باالنبعاث البنزيترونى التقطعى التدمج باالشعة التقطعية فى تحيد مراوت انتشار 

 االورام السرطانية االولية للقنلنن والتستقيم 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال  بستة عبد التنعم دسننى    /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية  معهد الابد   م  أستالأ.م/ محتد محتد وسينى          -2

 عامعة التننفيةد/ وليد عبد الفتاح منسى      مدرس االشعة التشخيصية    -3

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى ط/ أوتد هانى صالح الشافعى      -31

 عننان الرسالة

" دمج عقار السينستازول م  االسبريق فى النناية الثنائية مق الساتة الدماغية االوتشائية الحادة 

 مراععة منهجية وتحليت بعدى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 التننفيةعامعة    االمراض العصبيةأستال     محتد عزت علنان   /دأ. -1



 عامعة التننفية   االمراض العصبية م  أستال     ابراهيم السيد االوتر أ.م/  -2

 عامعة التننفية   االمراض العصبية د/ مصطفى صال  مليع          مدرس -3

 عامعة التننفية   االمراض العصبية د/ وسنة سعد الشننى             مدرس -4

 0موضوع الرسالة لالطباء المذكورين بعالية الموافقة على تسجيل  -القرار :
 

 والداتنراه تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير  -ثانيا :

    عراوة االلن واالنف والحنجرةماعستير      منه هللا عتال الدهشــان  ط/  -1

 وللع برف  د/ ايتان عزت عبد الناود  واضافة أ.د/ خالد محتند زمزم 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةاالنف وااللن   أستالأ.د/ عادل ثروت طه       -1

 التننفية عامعــةد/ عصام عبد الننيس بحيرى     أستال عراوة االنف    -2

 أ.د/ خالد محتند زمــــزم         أستال االمراض الصدرية االااديتية العسارية -3

 بد الشافى   أستال م عراوة االنف وااللن عامعة التننفية أ.م/ ابراهيم أوتد ع -4

 0الموافقـــــــــــــــة -القرار :

 0 بلنمإليام القيد  لدرعة التاعستير والد -ثالثا :
 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد محمد حفنى فاضل  1
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  عبد الرحمن أحمد فؤاد  2
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد عبد الحميد ابو العطا  3
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد عبد الحليم محمد الشنودى 4
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أيمن أحمد محمد عبد الصادق  5
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد متولى خالد البوشـى  6
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  صالح داعى رشدى حسن  7
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أيمن محمد رفعت الناجــى 8
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد عبد الوهاب عبد المجيد محمد 9
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمود فتوح بهنسى خاطــر 10
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  ياسر محمود محمد عبد الكريم  11
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  السيد محمد السيد هريدى  12
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمود حمدى محمد الحنفى  13
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد سمير عبد الستار زناتى  14
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد عبد الوهاب سعد الدين البتانونى  15
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد محمد رفعت  16
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أسامة يوسف حسن محمد  17
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  سعيد حجازى عبد الحكيم عبد الغفار 18
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد حسن محمد مصطفى الجمال 19
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  ماهرعلى محمود على الدريبكى  20
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد ابو العزم ابراهيم  21
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  حسين عوض حميدة عبد السالم  22
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أسامة محمود اليد خليل عريشة  23



 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح  24
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد عاطف السيد ابراهيم  25
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد حمدى محمد سليــــم  26
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  محمد عطية الســــيد  27
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  عمرو أحمد عبد المجيد مكاوى  28
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  حسن محروس السيد جاد  29
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  أحمد موافى جمعه عطوية  30
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  مصطفـى محمد شبـــل  31
 التخدير والعناية الترازة  ماعستير  عبد هللا محفوظ عبد الواحد محمد  32
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  أمير عزت مسعد شومان  33
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  محمد عبد اللطيف المندوه ابو عينيه  34
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  على سيد كامل عبد الكريم  35
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  على فتحى على اسماعيل  36
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  محمود فهمى عبد الستار جاب هللا  37
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  مصطفى محمود صالح مباح  38
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  سعيد عطية ابراهيم عيسى  39
 الحرعـــــــةط  الحاالت  ماعستير  محمد السيد رفعت عبد العزيز سالمة  40
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  محمد مصطفى سعد المسيرى  41
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  أحمد ربيع الشتيحى صيره  42
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  معتز محمد محمد الرفاعى  43
 الحرعـــــــةط  الحاالت  ماعستير  سيد حسن محمد متولى  44
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  مصطفى عوض محمدالشرقاوى  45
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  كريم رضا ابراهيم سعيد  46
 ط  الحاالت الحرعـــــــة ماعستير  صفوت مصطفى حسن شاهين  47
 الحرعـــــــةط  الحاالت  ماعستير  عماد مبارك عبد العاطى تركة  48

 الستعيـــــــــات ماعستير  فاطتة ابراهيم محتد نسيم  49

 ط  وعراوة العيق  ماعستير  اسالم عزت عبد النهاب  50

 ط  وعراوة العيق  ماعستير  هاعر عبد الفتاح عبد العزيز 51

 أمراض القل  واالوعية الدمنية  دبلـــنم  محتد يحيى على بده  52

 0الموافقة على الغاء القيد  لالطباء المذكورين بعالية  -القرار:
 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  رابعا 

 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 الجراوة العامـــة ماعستير محمد صالح رجب عبد العال  1

 ط  وعراوة العيق    ماعستير عبد هللا عبد الحليم عبد هللا  2

 ط  وعراوة العيق    ماعستير بسمة عطية محمد عبد الجواد  3

 العلنم الطبية االساسية   الطفيليات(  ماعستير ايمان سامى على اسماعيل  4



 الجراوـة العامــة  ماعستير ابراهيم حسين ابو العطا البيومى  5

 الجراوـة العامــة  ماعستير أحمد خليل محمد على خليل  6

 الجراوـة العامــة  ماعستير سامح محمد عى مشالى  7

 الباثنلنعيا االالينياية  ماعستير محمود فوزى حلمى مجاهد  8

 االشعة التشخيصية ماعستير هبه حمدى زكى القرمة 9

 ط  وعراوة العيق    دبلــنم عبد هللا عبد الحليم عبد هللا  10

 الباثنلنعيا االالينياية  دبلــنم وسام أحمد الدرينى  11

 0الموافقة على مد فترة الدراسة لالطباء المذكورين بعالية  -القرار:

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه    -:خامسا
 

  التخدير والعناية الترازة        دعام نبنى عبد التنصف محتند  داتنراه    ط/  -1

 -لجنــــة التنانشـــة :
 التننفية  ةـــــــــــعامعورئيس نسم التخدير      أستال أوتد عبد الرموف متنلى        أ.د/  -1

 عيق شتس ةـــــــــــعامعخالد محتد مياورى عبد التجيد      أستال  التخدير والعناية      أ.د/  -2

 م الباطنة العامــة عامعة التننفيـــــــــة أستال ايتق على عبد التقصند ريان       أ.د/  -3

 ط/ أمانى محتد صالح الديق عبد العزيز   داتنراه   الايتيام الحينية الطبية  -2

  -لجنــــة التنانشـــة :

  عيق شتس  عامعة  الايتيام الحينية أستال     امتياز عبد القنى استاعيتأ.د/  -1

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال أ.د/ نجالم محتد غنايم                -2

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال أ.د/ ماثر اامت الشافعـــى             -3

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال أ.د/ منال عبد العزيز سعفان            -4

 ط/ ايتان صالح الديق عرفات   داتنراه   الايتيام الحينية الطبية  -3

  -لجنــــة التنانشـــة :

  طنطا  عامعة  الايتيام الحينية أستال     صبحى عبد الحتيد وسق   أ.د/  -1

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال أ.د/ نجالم محتد غنايم                -2

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال ت الشافعـــى            أ.د/ ماثر اام -3

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال أ.د/ ايتان عبد الفتاح بدر             -4

 

 ط/ أستام صالح مختار معطى   داتنراه   الستعيــات -4

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال ورئيس ووــدة الستعيـــــــات عامعة طنطـــــــاأ.د/ ايناس أوتد نلقيله       -1

 أ.د/ وسام سنى البهام طلعا  أستال ورئيس ووــدة الستعيـــــــات عامعة التننفية  -2

  مستشفى شيلفيد التعليتى بالتتلاة التتحدة   االنف وااللن  أستال     عايد ب راى ن   أ.د/  -3

 ورئيس ووــدة الستعيـــــــات عامعة عامعــة التننفيــة  الأ.د/ عبد اللطيف الرشيدى  أست -4

 ط/ هانى محتد عبد العاطى الخنلى   داتنراه   عراوة التخ واالعصاب  -5

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عادل محتند ونفــى       أستال ورئيس التخ واالعصاب عامعة التننفية  -1

 أ.د/ ياسر محتند البنـــا   أستال ورئيس التخ واالعصاب عامعة االساندرية  -2



 أ.د/ عصام الديق عابر صال   أستال عراوة التخ واالعصاب عامعة التننفية -3

 أ.د/ هشام يسرى أبن روته   أستال عراوة التخ واالعصاب عامعة التننفية -4

 التخدير والعناية الترازة   ط/ نهلة محتد اامت عاب هللا   داتنراه   -6

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مجدى اتال خليــت        أستال التخدير والعناية معهد الابد عامعة التننفية  -1

 أ.د/ صفـــام هــــــــالل     أستال التخدير والعناية  عامعة التننفيــــــــــــة  -2

 دير والعناية  عامعة طنطـــــــــاأ.د/ أوتد محتد الحرتى  أستال التخ -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية       رشا على درويش ط/  -7

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ماعدة مصطفى وجاج     أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ نجنى محتد علنان      أستال االمراض الجلدية   عامعة طنطــا -2

 أ.م/ مصطفى أوتد هتام      أستال االمراض الجلدية   عامعةالتننفية -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية  منى عيد صابر استاعيت ط/  -8

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد عبد التنعم شعي     أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 ليط        أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفيةأ.د/ ايتان عبد الفتاح س -2

 أ.د/ نيرة وسق مفتاح          أستال االمراض الجلدية   عامعة القاهرة  -3

 أ.م/ عزة عابر عنتر فرج      أستال م االمراض الجلدية   عامعة التننفية -4

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ هالة البدوى عبد العايم رزق    -9

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية     عبد الناود عابر أ.د/ محتد  -1

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية أ.د/ محتد أوتد باشا  -2

 بنهــا  االمراض الجلدية   عامعة أ.م/ ونان محتد صبرى     أستال م -3

 ماعستير  الجراوة العامـة    أوتد خليت محتد على خليت ط/  -10

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد فرج القاصد        أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ واتم محتند سلطان       أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية -2

 أ.د/ محتد صبرى عتار        أستال م الجراوة العامة   عامعة التننفية  -3

 أ.د/ أوتد يحيى أوتد فريد   أستال الجراوة العامة عامعة بنهـــــا -4

 ط/ محتد مصطفى سليتان   ماعستير االشعة التشخيصية  -11

  -لجنــــة التنانشـــة :

 سم االشعة التشخيصية عامعة بنها أ.د/ مدوا محتد رفعا     أستال ورئيس ن -1

 عامعة التننفية   االشعة التشخيصية أستال        عادل محتد النايت أ.د/  -2

 عامعة التننفية   االشعة التشخيصية أستال أ.د/ محتد رمضان الخنلى    -3

 ماعستير  طـ  االطفال     نهال مبروك أوتد عيد ط/  -12

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ فادى محتد الجندى        أستال ورئيس نسم طــ  االطفـال   عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب         أستال طــــــــ  االطفـــــال   عامعة التننفيــة  -2

 أ.د/داليا منير الالهننى        أستال م طـــــــــ  االطفال عامعة التننفية  -3



 م عالم   أستال م طـــــ  االطفال معهد الابد عامعة التننفية أ.د/اليف عبد الحاي -4

 ماعستير  طـ  االطفال   ابراهيم ندا طه عنــه ط/  -13

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ فهيتة محتد وسان      أستال ط  االطفال عامعة التننفية -1

 التننفيةأ.د/ سهير السيد ابن العال     أستال ط  االطفال   عامعة  -2

 أ.د/ اليف عبد الحايم عالم   أستال م طـــــ  االطفال معهد الابد عامعة التننفية  -3

 ماعستير  طـ  االطفال ط/ محتد عادل وسق ابن ننرة     -14

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال عامعة التننفيةورئيس نسم أستال      فادى محتد الجندى أ.د/  -1

 ستال ط  االطفال   عامعة طنطــا أعبد الرازق          أ.د/ أوتد  -2

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.د/ أوتد أننر خطاب         -3

 ماعستير أمراض القل  واالوعية الدمنية      محتد فتحى مصطفى صابر ط/  -15

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ هالة محفنف بدران      أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة التننفية  -1
 أ.د/ أسامة سند عرفــة     أستال  القلــــــ  واالوعيـــــــة عامعـــــــــــــة بنهـــا  -2

 لتننفية أ.د/ غادة محتند سلطان        أستال م القلـــــــ  واالوعيـــــــــة عامعة ا -3

 ماعستير أمراض القل  واالوعية الدمنية ط/ ريتنن صال  عدلى عبد هللا    -16

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة التننفية       والم فريد منسى أ.د/  -1

 عامعــــة التننفية أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة أ.د/ وليد ابراهيم عبده     -2

 طنطــاالقلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة م أستال أ.م/ تيتــــنر مصطفــى   -3

 ماعستير أمراض القل  واالوعية الدمنية ط/ أوتد وسق عدلى عبد هللا     -17

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة التننفية       أوتد أشرف رضــا  أ.د/  -1

 أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة التننفية أ.د/ أوتد عبد العزيز عتارة  -2

 الزنازيق أستال القلـــــ  واالوعيــــــــــة عامعــــة أ.د/ السيد محتد فرج       -3

 سيد   ماعستير  عراوة االلن واالنف والحنجرةط/ وليد خيرى وامد ال -18

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعــــة التننفية  االنف وااللنأستال     عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى أ.د/  -1

 عامعــــة التننفية االنف وااللنأستال ا.د/ ايتق السيد عبد العزيز    -2

 عامعــــة التننفية االنف وااللنأستال أ.د/ الحسينى الحسينى شريف    -3

 االنف وااللن عامعــــة طنطــا أستال أ.د/ فتحى محتد عرفـــان          -4

 ماعستير  عراوة االلن واالنف والحنجرةط/ محتد عبد الروتق ابراهيم الدي   -19

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعــــة التننفية  النف وااللنا ورئيس نسم  أستال    عصام عبد الننيس بحيرى  أ.د/  -1

 عامعــــة التننفية أ.د/ محتد نتر الشرننبى             أستال االنف وااللن -2

 عامعــــة التننفية أ.د/ ياسر عبد النهاب خليت      أستال االنف وااللن -3

 االااديتية العسارية   أ.د/ زاريا الراعـــى           أستال االنف وااللن -4

 ماعستير  عراوة العاــام  محتند محتد طه ولنةط/  -20



  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ هشام محتد منافى  أستال عراوة العاـام  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ متدوح فؤاد الشيق    أستال عراوة العاـام  عامعة طنطــا -2

 امعة التننفية أ.د/ محتـــدعبد هللا الصاوى  أستال م عراوة العاـام  ع -3

 ماعستير  عراوة العاــام ط/ محتد ولتى محتد داود    -21
  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال عراوة العاـام  عامعة التننفية   بهام الديق محتد السروىأ.د/  -1

 االااديتية الطبية العساريةأستال عراوة العاـام     أوتد عبد الستي  الهراوىأ.د/  -2

 أستال عراوة العاـام  عامعة التننفيةأ.د/ طاهر عبد الستار عيد     -3

 عيق شتس  عراوة العاـام  عامعةأ.م/ محتد وسق صبحــى    أستال م  -4

 الباثنلنعيا االالينياية  ماعستير   مى ابراهيم ابراهيم العشتاوى ط/  -22

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مها عبد الراف  البسيننى     أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ نيفيق أوتد عبد الحفيظ     أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة بنهــا -2

 أ.د/ أوتد عبد الروتق سنبت   أستال م الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية -3

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير    زيد البنا  ايالف ابنط/  -23

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ سهام أوتد خضير        أستال الباثنلنعيا االالينياية   عامعة التننفية -1

 د/ ألفا محتد هندى           أستال الباثنلنعيا االالينياية   معهد الابد عامعة التننفية -2

 ابن العال       أستال الباثنلنعيا االالينياية   عامعة التننفيةد/ داليا وسنى  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة  أميرة عبد التنعم ننر الديق ط/  -24

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي          أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية -1

 أ.د/ عالم عبد العزيز صبرى  أستال الباطنة العامة  عامعة التنصنرة  -2

 أ.د/ ياسيق صالح ياسيق             أستال م الباطنة العامة  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة     سام  ينسف السيد الحالب ط/  -25

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ة  عامعة التننفيةـــــة العامـــــشعي       أستال الباطن أ.د/ صبرى عبد هللا -1

 عامعة التننفية أ.د/ محتند عبد العزيز ننرة   أستال الباطنة العامة معهد الابد -2

 ة بنى سنيف ـــــــأ.م/ محتد نبيت سالم              أستال الباطنة العامة  عامع -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة   سارة ابراهيم مصطفى الشهدىط/  -26

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أمت فت  هللا مقلد        أستال ورئيس نسم التياروبينلنعى  عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد عتر شفيق  أستال التياروبينلنعيا   عامعة بنهـــا -2

 التننفية  أ.د/ وفام أوتد زهران       أستال التياروبينلنعيا   عامعة -3

  ط  الحاالت الحرعةماعستير   اسالم محتد محتد عبد الاريم شتله ط/  -27

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ياسر ابراهيم  فتحى       أستال م التخدير   عامعة التننفية -1

 أ.د/ وسام فريد عبد العزيز   أستال التخدير والعناية   عامعـةطنطــا -2



 ضحــى              أستال م التخدير   عامعة التننفية أ.د/ نجنى محتد -3

  ط  الحاالت الحرعةماعستير  محتند محتد عبد العليم البدوى     -28

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ياسر ابراهيم  فتحى       أستال م التخدير   عامعة التننفية -1

 طنطــا  عامعةأستال م التخدير   أ.م/ أوتد على الضب      -2

 التننفية   أستال م التخدير   عامعةأ.م/ نجنى محتد ضحى    -3

  التخدير والعناية الترازة ماعستير  ط/ مروة عبد التنعم عبد هللا محتند   -29

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عيق شتس  أستال م التخدير   عامعة      خالد محتد مينرى عبد التجيدأ.د/  -1

 التننفية  أستال التخدير   عامعةلد منسى ابن العنيق                 أ.م/ خا -2

 التننفية التخدير   عامعةم أستال أ.م/ نجنى محتد ضحا                   -3

  الط  الطبيعى ماعستير   داليا أوتد سعد ننفــت ط/  -30

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ورئيس نسم الط  الطبيعى  عامعة التننفية أ.د/ ستر عابر سليتان          أستال -1

 أ.د/ ايهاب أوتد عبد العاطى         أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية -2

 أ.م/ عالم عبد العزيز لبي         أستال م الط  الطبيعى   عامعة التننفية -3

 رة أ.د/ سيف الديق محتد فرج       أستال الط  الطبيعى عامعة التنصـــن -4

  الط  الطبيعى ماعستير     وفام عبد الستي  محتند فاضت ط/  -31

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ستر عابر سليتان            أستال ورئيس نسم الط  الطبيعى   عامعة التننفية -1

 أ.د/ عالم عبد العزيز لبي         أستال م الط  الطبيعى   عامعة التننفية -2

 أ.د/ أمانى مصطفى ابن السعند        أستال الط  الطبيعى  عامعة الزنازيق  -3

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى    أوتد على اتال هجرس ط/  -32

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض العصبية  عامعة بنهــا        أ.د/ أبن زيد عبد هللا خضير 

 أ.د/ أاثم استاعيت امام                 أستال م االمراض العصبية عامعة التننفية  -2

 أ.د/ عفاف زيق العابديق          أستال م الط  النفسى  عامعة التننفيـــــــــة -3

 

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسىط/ محتد عبد الحليم الطنطاوى بدير  -33

  -ـة :لجنــــة التنانشــ

 التننفية أستال االمراض العصبية  عامعة          محتد أوتد عقدة د/ أ. -1

 التننفية أستال االمراض العصبية  عامعة أ.د/ وفيق محتند الشيخ         -2

 طنطــاأستال االمراض العصبية  عامعة أ.د/ السيد محتد تاج الديق       -3

 ط/ أسامة محتد ابن بار         داتنراه    أمراض القل  واالوعية الدمنية  -34

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفية عامعة   أمراض القل أستال        عبد هللا مصطفى اتال د/ أ. -1

 أ.د/ وسق خالد ناعــى                  أستال ط  الحاالت الحرعة عامعة القاهــرة  -2

 التننفيةعامعة   أ.م/ محتند على سليتان             أستال م أمراض القل  -3

 

 التنافقة على تشايت لجنة الفحص والتنانشة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :



 

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:سادسا 
 

لتدة عام مق   االمراض الصدرية والتدرن ماعستير     ننرهان أننر سعيد فتحى ط/  -1

  2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

 2016أاتنبر لتدة عام مق      الباثنلنعيا االالينياية  دبلــنم    وسام أوتد الدرينى ط/  -2

  2017أاتنبر وتى 
 2015وتى ابريت 2014أننر أوتد صابر ماعستير  ط  االسرة لتدة عام مق ابريت  – 3

 0ة ـــــــــــالتنافق -القرار :
ورد لنا من قسم الباطنة العامة الموافقة على قبول اعتذار ط/ وائل سعيد الشاذلى عن عدم -:سابعا 

  2017دخول امتحان الدكتوراه الباطنة العامة الجزء الثانى دور ابريل 
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :
ء مد سنة استثنائية ورد لنا الطلب المقدم من ط/ نهى بهاء الدين كامل الموافقة على اعطا -ثامنا :

,  2014/2015وتم عمل مد  2010من دخول االمتحانات حيث أنها مقيدة دور أكتوبر 
 0حيث أننى راسبة فى مادة التخصص  2016/2017

 0التنافقـــــــــــة  -لقرار :ا
  2017أسماء المتقدمين للماجستير والدبلوم دور ابريل  -: اتاسع

   -أوال الماجســــــــتير :
 

 التخصص  االسم  م 
 االمراض الجلدية والتناسلية  هبه عمر عبد الحسيب المهدى  1
 االمراض الجلدية والتناسلية  هبه محمد على مصطفى االجرب  2
 االمراض الجلدية والتناسلية  شيماء سمير السيد الصاحى  3
 االمراض الجلدية والتناسلية  أسماء زكريا عبد الرحمن شعبان  4
 االمراض الجلدية والتناسلية  انغام على سليمان مصطفــى 5
 االمراض الجلدية والتناسلية  اية عبد الحميد ادهم أحمــد  6
 االمراض الجلدية والتناسلية  رشا شوقى السيد سليمان  7
 االمراض الجلدية والتناسلية  حنان عبد المقصود ابو العنيين درباله  8
 االمراض الجلدية والتناسلية  فايد  منى محمد مختار طلبه 9

 االمراض الجلدية والتناسلية  أميرة فتحى محمد السندبيسـى  10
 االمراض الجلدية والتناسلية  عال عبد الفتاح السيد هيكل  11
 االمراض الجلدية والتناسلية  رنا نزية فتحى الدسوقى  12
 االمراض الجلدية والتناسلية  مريم على عبد الوهاب امام  13

 
 

 الدبلوم  -ثانيا :
 

 التخصص  االسم  م 
 أمراض الباطنة العامة  محمد محمود السيد  1

 
 الدكتــــوراه  -ثالثا:

 



 التخصص  االسم  م 
 طب وجراحة العين  على عبد الحكم على الحايس   1

 
 دبلوم الجودة والرعاية الصحية  -ثالثا :

 االسم  م 
 بيتــــر رمسيــــــــس  1
 عثمان حسين السيد عثمان  2
 حنان صالح محمـــد  3
 محمود محمد بدران  4
 أحمد محمد فريد عبد الحليم  5

 
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

 

منـــــمممـ  دبلـــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى طممم  التنممماطق الحمممارة وصمممحتها       -عاشررررا:

طم  التنماطق ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير نيفيق طه طه الدسننــى للطــالبة/ 

والجــممـزم 2014ووصــــــممـت علممى الجـــــــممـزم دورابريممت2013 ابريممتبممدورة الحممارة وصممحتها      

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد  "2016الثانى دورأاتنبر 
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

فى تخصـــص /   والجتاعية ومن  درعة التاعســـتيراعتتاد التقارير الفردية    -وادى عشر :

 مريم محتد طه مصطفى للطالبة/ االمراض الجلدية والتناسلية       

 41.83بتعدل فصلى 2013 ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج   -

 32.66بتعدل فصلى 2014ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %74.49التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /   -ثانى عشر :

 مى محتد عبد التنعم شعي  /ةللطالب     االمراض الجلدية والتناسلية 

 2012ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور -

 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 دير العام للطال  " ناع   " التق -
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ثالث عشر

 باسم محتد السيد الخيارىأمراض الباطنة العامة      للطال / 

 36.06بتعدل  فصلى  2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 36.02بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %72.08التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

 

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:رابع عشر

 محتند السيد الشيــخأمراض الباطنة العامة      للطال / 

 31.75بتعدل  فصلى  2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور



 36.44بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %68.19التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:خامس عشر

 طاهر سعيد عبد الاريم عبد الروتقللطال /  الباثنلنعيا االالينياية    

 2012ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور -

 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 0التنافقـــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص    -:سادس عشر

 االشعة التشخيصية          للطال / محتد رمضان تنفيق   /

 38.10فصلى   بتعدل 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 34.94بتعدل فصلى 2015ر أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %73.04التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -سابع عشر:

 االشعة التشخيصية          للطال / محتند أوتد محتد ابن هندى 

 38.06بتعدل  فصلى    2011أاتنبرامتحان ماعستير الجزم االول دور نج  الطال  فى

 35.22بتعدل فصلى 2013ر أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %73.28التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /  اعتتاد التقارير الفردية    -:ثامق عشر

 االشعة التشخيصية          للطالبة/ ضحى نزيه عبد التجيد ينسف

 36.39بتعدل  فصلى   2013أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 38.44بتعدل فصلى 2015ر أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %74.83التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:تاس  عشر

 ريهام محتند وسنيق الشيخ االشعة التشخيصية          للطالبة/ 

 36.89بتعدل  فصلى   2013أاتنبر الجزم االول دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير 

 35.5بتعدل فصلى 2015ر ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %72.39التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

 
 
 

درعة التاعســـتير فى تخصـــص /  اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن     -العشريق :

 االمراض الصدرية والتدرن      للطالبة/ ايتان محتد سعيد عبد السالم خضر

 39.4بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 



 30.92بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %70.32" بنسبة مئنيــة عيدر العام للطال  " التقدي -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى االممراض الجلديمة والتناسملية        -:الناود والعشريق 

االممراض ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير للطــالبة/ ايتان نايد عبد اليفار عزيز 

والجــممـزم 2015ووصــــــممـت علممى الجـــــــممـزم دورابريممت2012بممدورة ااتممنبر  الجلديممة والتناسمملية   

 عـــــــام " عيد  "  بتقـــــــــدير2016الثانى دورأاتنبر 
 التنافقـــــــــــة -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد   -:الثانى والعشريق 

 محتد رضا وسنى الجابرى تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 41.06بتعدل فصلى 2013  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.97بتعدل فصلى  2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %74.03التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد   -:الثالث والعشريق

 أوتد ابراهيــم سنيلــم تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 2012دبلنم أاتنبر واصت على  -

 %69.54التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والعشريق

 تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ شيتام اامت سعد التااوى 

 40.72بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 34.44بتعدل فصلى 2016ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %75.16التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والعشريق 

 تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطال / أوتد مصطفى أوتد النجار 

 39.61بتعدل فصلى 2013  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.96بتعدل فصلى 2015ت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابري -

 %74.57التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والعشريق

 عبده أوتد عبده أوتد تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطال / 

 2011واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %65.77التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الساب  والعشريق 

 مروة محتد عترللطالبة/  تخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية    

 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور -



 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثامق والعشريق

                      أوتد فؤاد سليتان البرعى للطال /  تخصـــص /  عراوة التجتيت والحروق    

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  ابريت  -

 2015 ريتابنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:التاس  والعشريق

                      هبة فرج محتد منصنر سالمة  /ةللطالب     التنليد وأمراض النسام تخصـــص /  

 2013الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  ابريت نج   -

 2015 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:الثالثنن

             عالم الديق عبد العاطى بهى للطال /     أمراض القل  واالوعية الدمنية

 2010أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الناود والثالثنن

     محتد أوتد فؤاد وسق الجيار للطال / االشعة التشخيصيـــة تخصـــص /  

 2012ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2015اه الجزم الثانى دورابريت نج  الطال  فى امتحان داتنر -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثانى والثالثنن

     عاصم مدوا وسق محتند للطال / أمراض القل  واالوعية الدمنية تخصـــص /  

 2012ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثالث والثالثنن

     مروة صالح أوتد عاد هللا   /ةللطالبالعلنم الطبية االساسية   الباثنلنعى (  تخصـــص /  

 2012أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2014 نبرأاتنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والثالثنن

 تامر وسنى ابراهيم طاونن             تخصـــص /  عراوة االلن واالنف والحنجرة    للطال / 

 34.53بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 31.42بتعدل فصلى 2014  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %65.94التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والثالثنن

 مهاب محتد عبد الستي  القطانتخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطال / 

 41.78بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 36.83بتعدل فصلى  2015ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.61" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والثالثنن

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / محتد أوتد محتند عبد الخالق

 36.78بتعدل  فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  -

 32.53بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %69.31التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتت   -ن:الساب  والثالثن

 دعام مارم عبد السالم تخصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ 

 42.17بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 34.92بتعدل فصلى  2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %77.09التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

 محتد زيق العابديق محتند على تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 2012دبلنم دور ابريت  واصت على

 %65.93التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

 جندى ايتان عتال دسننى التخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.44بتعدل فصلى 2013   أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 34.56بتعدل فصلى 2016ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %76التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن

 ايات عبد العايم عبد التعز النجار  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 38.22بتعدل فصلى 2014   ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 35.69بتعدل فصلى 2015ابريتالجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير  -



 %73.91التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود واالربعنن

 نزيه عبد التجيد ينسفضحى تخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالبة/ 

 36.39بتعدل  فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 38.44بتعدل فصلى 2015ر أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %74.83التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقـــــــــــة -القرار :

التقيد لدرعة  خالد عماد سعد عبد الرازق سويلماعفام الطال /  -: االثنين واالربعون 

مق وضنر امتحان بعض التقررات   2016أاتنبر  بدورةجراحة العظام   فى   تاعستير ال

  عامعة التننفيةويث أنه واصت على دبلــــنم تخصـص / عراوة العاام  لسابق دراستها فى

ــــة: ــــرف باالحاطــ    عراومممة العامممام بأنمممه نمممد ورد اتممماب السممميد أ.د/ رئممميس نسمممم  -نتشــــــــ

ممق اعفمام الطالم  التمذانرمق وضمنر  30/5/2017والتتضتق منافقة مجلس القسم بتماريخ 

بنمماما علممى منافقممة مجممالس     عراوممة العاممام  ماعسممتير امتحممان ومقممررات الجممزم االول فممى

 0دريس االنسام  القائتة بالت

* واالمممر معممروض علممى مجلممس الاليممة للتفضممت بممالنار فممى التنافقممة علممى اعفممام الطالمم  

علمى أن جراحةة العظةام ماعسمتير  امتحمان ومقمررات الجمزم االول فمى وضمنرالتذانر مق 

 األتيةيتحتت وضنر وامتحان التقررات 

  -: الجزء الثانى تحمل الطالب المذكور حضور وامتحان يعلى أن 
  أمراض جراحة العظام  فى ) نظرى وعملى ( مقرر علمى  -
 ) نظرى وعملى ( فى االصابات الخاصة بالعظام  علمى مقرر  -
 مقرر نظرى واكلينيكى فى الجراحة العامة  -
 مقرر اختيارى   -
 0التنافقـــــــــــة  -القرار : 

  تاعستير التقيد لدرعة المحمد على صالح ابو سمرة اعفام الطال /  الثالث واالربعون 

مق وضنر امتحان بعض التقررات لسابق   2016أاتنبر  بدورة  الجراحة العامة  فى 

ويث أنه واصت على دبلــــنم حيث أنه  أمراض الباطنة العامة   ماعستير دراستها فى

  عامعة التننفيةالجراحة العامة  تخصـص / 

الجراحةةةة العامةةةة  بأنمممه نمممد ورد اتممماب السممميد أ.د/ رئممميس نسمممم  -نتشــــــــــــرف باالحاطــــــة:

ممق اعفممام الطالم  التمذانرمق وضممنر  6/6/2017والتتضمتق منافقمة مجلمس القسممم بتماريخ 

بنمماما علممى منافقممة مجممالس  الجراحةةة العامةةة   ماعسممتير امتحممان ومقممررات الجممزم االول فممى

 0االنسام  القائتة بالتدريس 

الاليممة للتفضممت بممالنار فممى التنافقممة علممى اعفممام الطالمم   * واالمممر معممروض علممى مجلممس

علمى أن جراحةة العظةام ماعسمتير  امتحمان ومقمررات الجمزم االول فمى وضمنرالتذانر مق 

 األتيةيتحتت وضنر وامتحان التقررات 

  -: الجزء الثانى على أن تتحمل الطالب المذكور حضور وامتحان 



  الجراحة العامة فى ) نظرى وعملى ( مقرر علمى  -
 ) نظرى وعملى ( فى الباثولوجيا الجراحية مقرر فى  -
 مقرر اختيارى   -

  -: الراب  واالربعنن

             

 0ما يستجــد مق اعتــال                   

 

 

 وايت الالية                                                                      

 للدراسات العليا والبحنث                                                             

                                 

 أ.د/ محتد أوتد سامى ننديت                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  8/8/2017يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  الثامنةالجلسة 

 

 
 (     70تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 (    20  تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (      50 مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (        35منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 (      1نقـــــــــل القــــــــيد والماجستير والدكتوراه عدد )    -5

 ( 63الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )    -6

 (1ف لدرجة الماجستير عدد )تعديل فى لجنــة االشـــــــــرا -7

 ( 4ايقاف القـــــــــيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فمممى تتـمممـام السممماعة  8/8/2017اعتتعممما لجنمممة الدراسمممات العليممما بجلسمممتها التنعقمممدة بتممماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -ضــــور كـــــل مـــــــن :* بح

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 ام محمد  شيحــــة أ/ 

  محمد فكرى زيدان أ/ 



 
 
 
 

 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -:أوال 

 ط/ عادل عبد التقصند محتد خليفة    داتنراه  عراوة القل  والصدر -1

 عننان الرسالة
" فت  الحاعز االلينى بالطريقة الرأسية مقابت فت  االليق االيسر بالطريقة التعتادة بجراوات الصتام 

 التيترالى 

 لجنة االشراف 

 القل  والصدر  عامعة التننفية ل0أستاأ.د/ أوتد لبي  دخان         -1

 أ.م/ عترو محتد عالمة    أستال م القل  والصدر   عامعة التننفية -2

 أوتد وتدى عيانه       مدرس القل  والصدر   عامعة التننفية د/ -3

 طــ  االطفــال   ط/ هبه محتد صبحى الزفزاف  داتنراه  -2

 عننان الرسالة

" تقييم الدعم اليذائى وارتباطة بنتائج مرضى الحاالت الحرعة الذيق تم نبنلهم فمى وومدة العنايمة الترامزة 

 لالطفال

 لجنة االشراف 

 أستال طـ  االطفـــال  عامعة التننفيةأ.د/ على محتد الشافعى        -1

 أ.م/ داليا منير الالهننى    أستال م ط  االطفال   عامعة التننفية -2

 د/ نجنان يسرى صال       مدرس طــ  االطفال   عامعة التننفية -3

 فيةد/ زيق عبد اللطيف عتر    مدرس طــ  االطفال   عامعة التنن -4

 طــ  االطفــال   ط/ رواب باسم محتد وسق براات   داتنراه  -3

 عننان الرسالة

 دور ندرة الطرد مق الجليانبروتيق السطحى  بى ( فى استجابة الترضى للعقارات التضادة للصرح 

 لجنة االشراف 

 التننفيةأستال ورئيس نسم طـ  االطفـــال  عامعة أ.د/ فادى محتد الجندى          -1

 أ.م/ وسق سعيد عثتان بدر    أستال م ط  االطفال   عامعة التننفية -2

 د/ سام  عبد هللا عبد النبى      أستالم االشعة التشخيصية   عامعة التننفية -3

 د/ محتد أوتد ولنة                أستال م الباثنلنعيا االالينياية    عامعة التننفية -4

 تد دياب   داتنراه    عراوة التجتيت والحروقط/ رأفا شعبان أو -4

 عننان الرسالة

مقارنممة بمميق اسممتخدام عهمماز الضمميط السممال  واسممتخدام الييممارات لات نممنة االمتصمماص العاليممة فممى عممالج 

 الجروح شديدة االرتشاح 

 لجنة االشراف 

 أستال عراوة التجتيت  عامعة التننفيةأ.د/ محتد أوتد مجاهد       -1

 مدوا سامى على وسق           مدرس عراوة التجتيت  عامعة التننفيةأ.د/  -2

 د/ أوتد ثروت نصار         مدرس  عراوة التجتيت  عامعة التننفية -3

 أمراض الباطنة  العامــة  ط/ محتد عادل رمضان معطى    داتنراه  -5

 عننان الرسالة
 قبل وبعد أخذ مضادات الفيروسات الجديدة   Cدراسة مقارنة االنسولين فى مرضى التهاب الكبد الفيروسى 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ عبد هللا عبد العزيز بهنسى         أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1



 العامــة  عامعة التننفيةأستالم  الباطنة  أ.د/ أشرف غري  ضل                      -2

 أ.م/ أوتد عز العرب عبد العليم      مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -3
 

 

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه    محتد على نصر ابراهيم ط/  -6 

 عننان الرسالة

( اعالمممة تشخيصممية مباممرة لتممرض االعممتالل الالممنى السممارى فممى مصممت   YKL-40" تقيمميم  

 مرضى البنل السارى مق الننق الثانى 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ محتد أوتد شعبان      -1

 أ.م/ محتد عبد الروؤف     أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -2

  ا محتد عزمى الشاللى           أستال م الايتيام الحينية  عامعة التننفيةد/ راني -3

 داتنراه   الباثنلنعـــى     هند أوتد عبده ناسم ط/  -7

 عننان الرسالة
 فى تبرعم سرطان القنلنن والتستقيم : دراسة مناعية 2ورناس  A2فناس 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة الباثنلنعى      أستال مشيرة محتد عبد الناود          أ.د/  -1

 أ.م/ داليا رفعا الشرااى             أستال م الباثنلنعى عامعة التننفيــة  -2

 د/ عبد النبى سعيد عبد النبى              مدرس  الباثنلنعــى عامعة التننفيــــــــة -3

 ط/ أوتد استاعيت محتد رمضان        داتنراه   ط  وعراوة العيق  -8

 عننان الرسالة
 " تشخيص وعالج متالزمــة دوان 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةط  وعراوة العيق  أستالعبد الخالق ابراهيم السعدنى     أ.د/  -1

 عامعة التننفيــة  أ.م/ واتم محتد مرعى           أستال م ط  وعراوة العيق  -2

 عامعة التننفيــة د/ غادة زيق العابديق رع    مدرس ط  وعراوة العيق  -3

 الباثنلنعــيا االالينياية     داتنراه      سالى سعد مندور عيسنى ط/  -9

 --عننان الرسالة
فى مرضى سرطان الدم النخاعى الزمق الذيق  451الريبنزى التصير دراسة الحتض الننوى 

 يعالجنن بعقار االماتيني 

         لجنة االشراف 

 أ.د/ خالد عبد التؤمق خليفة      أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية   -1

 التننفيةعامعةالباثنلنعيا االالينياية  معهد الابد  م  أستالأميتة محتند عباس    أ.د/  -2

 القاهرة عامعةرأفا محتد عبد الفتاح    استشارى أمراض الدم معهد القنمى    /مأ. -3

 ة التننفيةـعامعد/ سنزان أوتد الحسانيق            أستال م عالج االورام      -4

 عيا االالينياية عامعة التننفية  الباثنلند/ أميرة محتد فؤاد شحاته         مدرس  -5

 داتنراه    الستعيـــات    نشنى محتد رفعا عباس ط/  -10

 --عننان الرسالة
 االختبار الحرارى مقابت اختبار فيدين نبضات الرأس فى مرض التنيير

         لجنة االشراف 

 أ.د/ وسام سنى البهام طلعا           أستال االنـــــــف وااللن  عامعــــــــــة التننفيــــــة   -1



   عامعــــــــــة التننفيــــــة د/ أوتد محتند زيق العابديق              مدرس الستعيـــــــــات -2

 

 

 

 داتنراه      الجراوة العامــة     فاطتة ابراهيم ينسف محتد ط/  -11

 عننان الرسالة
 تقييم دور العالج الايتائى نبت الجراوة لسرطان تقاط  الترىم والتعدة 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةالجراوة العامة أستال  أوتد فرج القاصد         أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــــعامعأيتق أوتد البتانننى         أستال الجراوة العامة   أ.د/  -2

 د/ ناصر محتد عبد البارى           أستال عالج االورام   عامعة التننفيــة  -3

 ة التننفيةــــــــــعامعد/ محتد وامد التليجى         مدرس الجراوة العامة    -4

  طــــ  الطـــنارىمماعستير    حتزاوىمحتد عالم الديق الط/  -12

 عننان الرسالة

 تقييم معيار مستشفى ملع ويلز فى ااتشاف الحاعة لنقت الدم الضخم فى مرضى االصابات 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محرم عبد الستي  محتد   أستال م الجراوة العامة  عامعةالتننفية -1

 الجراوـة العامة عامعة التننفيةمدرس .د/ محتند سعيد عبد الحليم     -2

 ماعستير  عراوــة العاـــام مصطفى عبد الروتق الجروانى ط/  -13

 عننان الرسالة

 " عالج الاسنر اليير مستقرة اسفت الاعبرة بناسطة الشريحة الذاتية اليلق متعددة الزوايا 

 لجنة االشراف 

 العاــام  عامعةالتننفية أ.د/ بهام الديق محتد السروى        أستال عراوــة -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ محتد عبد هللا الصاوى      -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةد/ سامة عتال أوتــــد            مدرس  -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام    فخر االسالم محتد أوتد عجيزط/  -14

 عننان الرسالة

 اسفت الاعبرة بناسطه شريحة عق طريق التدخت الجراوى التحدود تثبيا اسنر

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتند محتد هدهند           أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 مدرس عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ عترو صابر               -2

 عراوــة العاـــام ماعستير  ط/ معتصم عبده شحاته ابن السعند    -15

 عننان الرسالة

 " عالج ايس العام الدمنى باستخدام الرنعه العاتية مقابت استخدام وقق نخاق العاام 

 لجنة االشراف 

 أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية         أوتد البدوى شاهيق أ.د/  -1

 التننفيةمدرس عراوة العاام  عامعة  عبد الترضى ننديت  أ.د/ عترو  -2

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ أوتد وسام الديق أوتد عبد الفتاح    -16

 عننان الرسالة
 " تقييم ارتفاع عظمة الرضفة والمسل الخلفى لعظمة القصبة بعد عمل شق عظمى مفتوح العلى عظمة القصبة



 لجنة االشراف 

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفية ورئيس نسم أستال         السيد مرسى زاــى أ.د/  -1

 ام  عامعة التننفيةــــــــــة العاــــــعراو أستال م  هشام فتحى غنيــم           أ.د/  -2

 ام  عامعة التننفيةــــــــــة العاــــــــعراو د/ عتــاد بدوى                    مدرس -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ محتند وسق ابن غابة   -17

 عننان الرسالة

" دور االشممعة التقطعيممة متعممددة التقمماط  فممى الاسممنر التفتتممة ممما بمميق مممدورى عاتممة الفخممذ اتتنبممأ 

 لنتيجة التثبيا بناسطة مستار الفخذ التتحرك

 لجنة االشراف 

 أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية         هشام محتد التنافـى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال االشعة التشخيصية  بستة عبد التنعم دسننى      أ.د/  -2

 ام  عامعة التننفيةـة العاـــعراو د/ أوتد فؤاد شتس الديق             أستالم  -3

 ام  عامعة التننفيةــة العاـــــعراو د/ بهام زاريا محتــد                  مدرس -4

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط مصطفى عتال الديق محتند وجاج     -18

 عننان الرسالة

 " تقدير ارتفاق بعد استبدال مفصت الرابة الصناعى الاامت وتأثيرة على مدى الحراة بعد الجراوة 

 لجنة االشراف 

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةورئيس نسم أستال         السيد مرسى زاى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال م عراوة العاام   محتد الصاوى وبي     أ.د/  -2

 عامعة التننفية  د/ هانى السيد عبد الجناد     مدرس عراوة العاام   -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ محتد ابراهيم ابراهيم دبنر  -19

 عننان الرسالة

 تقيم عالج اسنر عاام التردوس ونل الااوت لدى االطفال" 

 لجنة االشراف 

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةورئيس نسم أستال         السيد مرسى زاى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال م عراوة العاام   هشام فتحى غنيم          أ.د/  -2

 عامعة التننفية  ة العاام  د/ عتادج بدوى بدوى          مدرس عراو -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ محتد محتند عبد القادر     -20

 عننان الرسالة

 " مقارنة بيق العالج التحفاى والجراوى لاسنر ناعدة العاتة التشطية الخامسة للقدم 

 لجنة االشراف 

 العاــام  عامعةالتننفيةعراوــة ورئيس نسم أستال         السيد مرسى زاى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال م عراوة العاام   هشام فتحى غنيم          أ.د/  -2

 عامعة التننفية  د/ سامى عبد الحى صقر       مدرس عراوة العاام   -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ عبد هللا محتد محتد الشال       -21

 عننان الرسالة

 " عالج الخل  االمامى التتارر لتفصت الاتف بطريقة التارعية 

 لجنة االشراف 

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةورئيس نسم أستال            السيد مرسى زاى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال م عراوة العاام   عادل ابراهيم الصعيدى      أ.د/  -2



 عامعة التننفية  د/ عترو صابر السيد              مدرس عراوة العاام   -3

 عامعة التننفية  د/ عترو عبد الترضى ننديت     مدرس عراوة العاام   -4

 

 

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ باسم خلف وفناوى     -22

 عننان الرسالة
 الرابة بعد عتلية تراي  التفصت الصناعى للرابة" تأثير التحنر التشريحى والتياانياى على وفيفة 

 لجنة االشراف 

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةورئيس نسم أستال            السيد مرسى زاى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال م عراوة العاام   محتد عبد هللا الصاوى      أ.د/  -2

 عامعة التننفية  عراوة العاام   د/ هانى السيد عبد الجناد          مدرس -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ أوتد السيد على أوتد   -23

 عننان الرسالة

" اصممالح االعنعمماج التائممت للممداخت التتبقممى مممق القممدم التخلبيممة بناسممطة القممص العاتممى التممزدوج 

 للعتند الداخلى والخارعى للقدم 

 لجنة االشراف 

 أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية           هشام محتد التنافى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أستال م عراوة العاام   عادل ابراهيم الصعيدى   أ.د/  -2

 عامعة التننفية  عراوة العاام   د/ سامى عبد الهادى صقر         مدرس -3
 ط/ أوتد وتدى مصطفى على    ماعستير   عراوة التسالع البنلية  -24

 —عننان الرسالة
اماانية تطبيق مخطط التعادلة القياسى لحصنات الالى للتنبؤ بنتائج عالج وصنات الالى باستخدام 

 مناار الالى عق طريق الجلد فى التستشفى الجامعة بالتننفية 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة عراوة التسالع  أستال عبد العليم محتد الدرعى      أ.د/  -1

 التننفيةعامعة   أستال م التسالع البنلية        د/ محتد مرزوق عبد هللا    -2

 التننفيةعامعة   د/ محتد عبدالجابر سليم              مدرس التسالع البنلية -3
 ماعستير   عراوة التسالع البنلية ط/ عتاد عبد الهادى تنفيق ابن لارى   -25

 —عننان الرسالة
" اسممتخدام التخممدر التنضممعى للجلممد أثنممام تفتيمما الحصممنات بجهمماز تفتيمما الحصممنات بالتنعممات 

 التصادمية 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة عراوة التسالع  أستال عبد العليم محتد الدرعى      أ.د/  -1

 التننفيةعامعة   أستال م التسالع البنلية عبد التنعم الشاللى       د/ محتد  -2

 التننفيةعامعة   التسالع البنلية د/ عاطف عبد اللطيف بدوى       مدرس -3
  الفارماانلنعيا االالينيايةماعستير       اية عابر ابراهيم اشع ط/  -26

 عننان الرسالة

" التممأثير التضمماد لفقممدان الممذااره التحتتممت للنسممارتان ووممدة أو مجتتعمما بالممدونيبيزيت علممى الخممرف 

 ميثيننفى الجرلان  –النعائى التحدث ب ل 

 لجنة االشراف 



 أستال م الفارماانلنعيا    عامعة التننفيةأ.د/ مها محتد البطش           -1

 الباثنلنعيا   عامعة التننفيةد/ داليا رفعا الشرااى         أستال م  -2

 مدرس الفارماانلنعيا    عامعة التننفية          أ.م/ صفا رياض الفقى  -3

 

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى    محتد السيد ولتى ط/  -27

 عننان الرسالة

ماغيممة مثبطممات امتصمماص السمميروتننيق االنتقائيممة وانعمماش الحراممة فممى مرضممى ممما بعممد السمماتة الد

 االفقارية الحادة

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم التخ واالعصاب  عامعة التننفيةأ.د/ لتيام عتال الديق الحتراوى      -1

 د/ مصطفى صال  مليع                مدرس التخ واالعصاب  عامعة التننفية -2

 عامعة التننفيةأ.م/ خالد واتم عفيفى                 مدرس التخ واالعصاب   -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن   مروة دمرداش خضر ط/  -28

 عننان الرسالة
 " دور التناار الليفى الضنئى الشعبى فى مرضى الحاالت الحرعة فى عناية الصدر الترازة 

 لجنة االشراف 

 التننفيةأستال االمراض الصدرية  عامعة         عترو عبد التنعم درويش أ.د/  -1

 أستال م  االمراض الصدرية  عامعة التننفية            رنا ولتى الهلباوىأ.م/  -2

 د/ أوتد عبدالروتق االسدودى               مدرس االمراض الصدرية  عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة   محتد عبده محروس على ط/  -29

 عننان الرسالة

 واستــــهرويـــة 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية      صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 مدرس  الباطنة العامة  عامعة التننفية            محتد أوتد عبد الحافظأ.م/  -2

 أ.م/ عالم عفا عبد الحتيد            مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفيـة  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة  محتد اتال سعــدط/  -30

 عننان الرسالة

هممت اعممتالل االوعيممة الدنيقممة السممارى عامممت خطممر لنزيممف دوالممى التممرىم فممى مرضممى التليممف 

 والسارى 

 لجنة االشراف 

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية        أشرف غري  ضل  أ.د/  -1

 بر ابن الننر     أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية أ.م/ السيد صا -2

 مدرس  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         محتد وتدى بدر أ.م/  -2

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة   فادى وعدى تنفيق مرنص ط/  -31

 عننان الرسالة

بالمدم بهمدف تقيميم دوره اتؤشمر مسمتقت لترضمى الفشمت  YKL-40دراسة تأثير الستنة على نسمبة 

 الالنى الناتج عق مرض السارى مق الننق الثانى 

 لجنة االشراف 

 أستال م  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية    محتدعبد الرؤوف نرنى     أ.د/  -1

 مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية                محتد زاريا ننح أ.م/  -2



 د/ ثريا أوتد عتـر                مدرس الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية -3

 

 

 

 ط/ محتد سعيد عبد هللا محتد  ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة -32

 عننان الرسالة

" تأثير مرض السارى على استجابة الترض التصرييق التصابيق بعمدوى االلتهماب الابمد النبمائى 

 التزمق  سى ( لالدوية التضادة للفيروسات مباشرة التأثير 

 لجنة االشراف 

 أستال م  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         أشرف غري  ضل  أ.د/  -1

 مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية             ليم أوتد عز العرب عبد العأ.م/  -2

 د/ سام  محتد سيف               استشارى أمراض الجهاز عامعة التننفية   -3

 ط/ محتد رضا عبد التنعم ليلة   ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة -34

 عننان الرسالة

 " التداخت التناعــى الهيالى 

 لجنة االشراف 

 أستال م  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ عتاد محتد الشبينى                مدرس  -2

 دبلنم  ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ أوتد صالح درويش    -35

 عننان الرسالة

 التهاب االوعية الدمنية الجهازيةتأثر الالى فى 

 لجنة االشراف  

 أستال م  الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ عتاد محتد الشبينى                مدرس  -2

 ماعستير  الباثنلنعيا ط/ االم محتد ناصر وامد بحب      -36

 عننان الرسالة

 فى سرطان البروستاتا (PTENوال    ERG)نياس التعبير التناعى الهستنايتيائى لبروتيق ال   

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم الباثنلنعى   عامعة التننفيةأ.د/ هيام عبد الستي  عياد     -1

 الباثنلنعــى   عامعة التننفيةد/ محتد ابراهيم شعبان        أستال م  -2

 د/ مروة محتد داود               مدرس  الباثنلنعيا عامعة التننفيـــة -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق    سارة أوتد محتد صال  ط/  -37

 عننان الرسالة

 التييرات فى ستع التشيتية والطنل التحنرى م  تييرات ضيط العيق بعد استئصال دروب العيق 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/ واتم محتد عاد مرعى       -1

 د/ عادل عالل زاى              مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  محتند السيد عبد الخالق ط/  -38

 عننان الرسالة

دور التنعات الفنق صنتية البينميارسانبية فى تقييم العيق بعد عراوة نطم  التربيمق وعتمت متمر 

 عراوى اسفت الصلبة 



 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ واتم عاد مرعى        -1

 نفيةد/ أستام محتد ابراهيم         مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التن -2

 

 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية    خلند وتدى عبده االعصرط/  -39

 عنوان الرسالة

% عمق طريمق 3.5نضارة النعه باستخدام البالزما الينية بالصفائ  الدمنية وومض الهيالينرونيمع 

 النخز الدنيق 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد عبد التنعم شعي     أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ محتد عبد الناود عابر  أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية -2
 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية      شيتام وسق عبد اللطيف الدالى ط/  -40

 عنوان الرسالة

 فى الدفية  2-دراسة تعدد النيالينتايد االوادى لجيق االنجينبينتيق 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد أوتد باشــا       أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ شريق صبحى السيد            مدرس الايتيام الحينية  عامعة التننفيــة  -2

 مدرس االمراض الجلدية عامعة التننفية          د/ وفام أوتد شحاته             -3
 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية  دعام محتد عبد النراث طلبه ط/  -41

 عنوان الرسالة

 مستنى مصت عراننليسيق فى الدم اعالمة رئيسية دالة على نشاط دام الثعلبة 

 لجنة االشراف

 أ.د/ عالم وسق مرعى             أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1
  عامعة التننفية سالى محتد الحفناوى                مدرس الايتيام الحينية أ.د/  -2

 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية    الزهرام عادل أوتد وسنيق ط/  -42

 عنوان الرسالة

 االمراض الجلدية فى ابار السق 

 لجنة االشراف

  -أ.د/ محتد عبد الناود عابر       أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 ماعستير التشري  واالعنة    فاطتة فنزى السيد ندا ط/  -43
 عنوان الرسالة

" تمأثير البالزممما الينيمة بالصممفائ  الدمنيممة علمى القروممة التعديممة التسمتحدثةتجريبيا فممى لاممنر 

 الفئران البيضام البالية 

 لجنة االشراف

 أ.د/ فاطتة النبنية عبد الهادى     أستال ورئيس نسم التشري  واالعنة  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عبير السيد التيهـــى               أستال م التشري  واالعنة    عامعة التننفيــة  -2

 د/ نهى محيى عيسى              مدرس التشري  واالعنة    عامعة التننفية -3

 ط/ ايناس فتحى على على سليتان   ماعستير التشري  واالعنة   -44
 عنوان الرسالة



" تأثير االشعاق الاهروميناطيسى على علد الفئران والدور التحتتت للمدهان التنضمعى لمزيق 

 الزيتنن : دراسة هستنلنعية وايتيائية مناعية   

 لجنة االشراف

 أستال التشري  واالعنة  عامعة التننفية     هنام زاريا ننح          أ.د/  -1

 أستال م التشري  واالعنة    عامعة التننفيــة           وائت بدر الخنلى  أ.د/  -2

 مدرس التشري  واالعنة    عامعة التننفية          مروة عبد الصتد اليالمد/  -3

  

 ماعستير  التياروبينلنعيا  الطبية والتناعيةساندى صالح محتد الصاوى ط/  -45
 عنوان الرسالة

 لتياروب االنتيروباتر فى عدوى التستشفيات والتجتتعاعات" تحديد السيدروفنر اعامت مترض 

 لجنة االشراف

 أ.د/ أوتد بار محتند        أستال التياروبينلنعيا  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ ايتان وسنى محتد سالم       مدرس التياروبينلنعيا عامعة التننفيــــــــــة  -2

 ماعستير  ط  االسرة    ايتان طلعا عنض فايد ط/  -46
 عنوان الرسالة

 –االسرة بالتنيت  معرفة واتجاهات ومتارسة االمهات تجاه رعاية ما بعد النالدة فى وودة صحة

 محافاة الدنهلية

 لجنة االشراف

 أ.م/ أسامة على ابراهيم الايالنى      أستال م أمراض النسام    عامعة التننفية  -1

 .د/ صفا وتدى القلش                    مدرس طـــ  االسرة  عامعة التننفية -2
 ماعستير  امراض القل  واالوعية الدمنية       محتد محسق عبد الفتاح أوتد ط/  -47

 عنوان الرسالة

معامت الضيط االلتنائى الالى للبطيق االيسر فى مرضى تضخم عضملة القلم  االنسمدادى هلمى همن 

 اطىمنياس خ

 لجنة االشراف

 أ.د/ هالة محفنف بدران        أستال ورئيس نسم   القل  واالوعية  عامعة التننفية  -1

  عامعة التننفيةالقل  واالوعية   نجالم فهيم أوتـد          أستال م  أ.د/  -2
 ماعستير  امراض القل  واالوعية الدمنية   هيثم محتد عتر االونلط/  -48

 الرسالةعنوان 

" تقييم وفيفة االليق االيتق فى مرضى االوتشام االولى للجزم السفلى م  وبدون اوتشام البطيق 

 االيتق لعضلة القل  باستخدام تقنية تتب  الرناط ثنائى االبعاد للتنعات الصنتية للقل 

 لجنة االشراف

 ة أ.د/ محتد فهتى النعتانى    أستال القل  واالوعية  عامعة التننفي -1

  عامعة التننفيةأستال م  القل  واالوعية   نجالم فهيم أوتد   أ.د/  -2

 ماعستير  امراض القل  واالوعية الدمنية ط/ مصطفى متتاز عليتى محتند     -49

 عنوان الرسالة

" ستع الدهنن الفنق نلبيه فى مرضى ارتفاق ضيط الدم سنام وعند تضخم بالبطيق االيسر 

 أو عدمة

 االشرافلجنة 

 القل  واالوعية  عامعة التننفية م أستال     محتند على سليتانأ.د/  -1



  عامعة التننفيةالقل  واالوعية    مدرس   نيفيق ابراهيم سامى أ.د/  -2

 
 ماعستير  التنليد وأمراض النسام     هبه طلعا محتد الرخاوىط/  -50

 عننان الرسالة

االباضة فى النسام الالتى االواسيتنسيق مقابت هرمنن اليدة التناسلية التشيتية البشرية لتحريض 

 تعانى مق تأخر االنجاب ويخضعق لتنشيط التبنيض

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال  سعيدعبد العاطى صال    أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأ.م/ هيثم ابن على وتزة          مدرس   التنليد و النسام     -2

 

 ماعستير التخدير والحناية الترازة        محتد أوتد عبد الاريم الجناينى ط/  -51

 عننان الرسالة

 النصفىالتنايم الحرارى : االعتبارات الفسينلنعية واالالينياية أثنام التخدير الالى والتخدير 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستال أشرف محتد مصطفى   أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أ.م/ أيتق أوتد راضـى            أستال م التخــــــدير والعنــــــــاية -2

 عامعة التننفية والعنــــــــايةد/ رباب وبي                       مدرس التخــــــدير  -3

 ماعستير التخدير والحناية الترازة   محتند عبد هللا عبد الرويم الفقىط/ -52

 عننان الرسالة

 دور التنعات فنق الصنتية فى عالج الحاالت الحرعة

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية م أستال نجنى محتد عبد الينى ضحا    أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أ.م/ وسام الديق عبد الروتق سلطان       مدرس التخــــــدير والعنــــــــاية -2

 

 ماعستير ط  الحاالت الحرعــــــــــة  أوتد عبد الرموف أوتد زهرهط/  -53

 عننان الرسالة
 التقدم الحديث فى تخفيف االلم فى مرضى الرعاية الترازة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية م التخــــــدير والعنــــــــاية  أستال أسامة عبد هللا الشرناوى     أ.د/  -1

 أ.م/ صبرى ابراهيم عبد هللا          مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 ط  االطفال   ماعستير        وفام نجاح عطيــة ط/  -54
 عننان الرسالة

 فى االطفال التصابيق بالتتالزمة النفروزيه 6عيق انترلنايق تحنر 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةال   ــــــــ  االطفـــــــــطأستال    غادة محتد التشد       /دأ. -1

 أ.د/ عصام شننى عبد الهادى  أستال الايتيام الحينية الية العلنم عامعة االزهر -2

 ة التننفيةــــــــعامعال  ــــــــمدرس ط  االطف    د/ محتد سعيد التيااوى     -3

 عامعة التننفيةال  ــــــــ  االطفـــــــمدرس طد/ نجنان يسرى صال          -4

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ سارة خيرت على مصطفى    -55
 عننان الرسالة

 " االشاال التتعددة لجيق ابنليبنبروتيق اى فى االطفال الناعيق مق االورام الخبيثة 



 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةال   ــــــــ  االطفـــــــــطأستال      سهام محتد رع     /دأ. -1

 التننفية أستال الايتيام الحينية عامعة   ايتان عبد الفتاح بدر    أ.د/  -2

 ة التننفيةــــــــعامعال  ــــــــمدرس ط  االطف       وفام مصطفى ابن الفتنح د/  -3

 د/ صفام ابن القاسم محتد سليتان   مدرس االشعة التشخيصية عامعة التننفية  -4

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ فاطتة عاد محتد عبد الرويم    -56
 عننان الرسالة

" دراسة عتت تينمار نياروزيز الفا فى التصت بنصفة أداه للتبؤ بشدة االلتهاب الرئنى التاتس  

 مق التجتت  وعنانبه فى االطفال 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةال   ـــ  االطفـطورئيس نسم أستال      فادى محتد الجندى     /دأ. -1

 التننفية ال  عامعة ــــــــمدرس ط  االطف  محتد سعيد التااوى     أ.د/  -2

 ة التننفيةــــــــعامع  أستال م الباثنلنعيا االالينياية      محتد أوتد ولــــنة    د/  -3

 ط  االطفال   ط/ رانيا السيد زاى امان     ماعستير     -57
 عننان الرسالة

بالدم الناتج مق العالج الضنئى فى تأثير غطام الرأس فى النناية مق نقص مستنى الاالسينم 

 االطفال وديثى النالدة الذيق يعاننن مق الصفرام

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال ورئيس نسم  طـــ  االطفـال   فادى محتد الجندى       /د -1

 أ.د/ مها عاطف تنفيق     أستال  طــ  االطفال  عامعة التننفية  -2

 دبلنم ط  االطفال   ماعستير      أستام عبد التنعم محتند زيدانط/  -58
 عننان الرسالة

هرمنن الثيرواسيق الحر والهرمنن التحفز لليدة الدرنية فى االطفال وديثى النالدة نانصى النتن 

 التصابنن بتتالزمة ضيق التنفس

 االشراف لجنـــــــــــة 

 ة التننفيةــــــعامعأستال ورئيس نسم  طـــ  االطفــال   فادى محتد الجندى    /د -1

 أ.د/ مها عاطف محتد تنفيق   أستال   طــ  االطفال  عامعة التننفية  -2

 دبلنم    ط  االطفالماعستير       دعام مصطفى على ابن غديرط/  -59

 عننان الرسالة

 فى اسينط معدل انتشار التبنل الالرادى فى أطفال التدارس االبتدائى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةط  ال اطفال   أستال  غادة محتد التشــد      /مأ. -1

 عامعة التننفيةد/ زيق عبد اللطيف عتر      مدرس   ط  االطفال   -2

    الطفيليـــــــاتماعستير      أستام رمضان فتحى وجازى ط/  -60
 عننان الرسالة

 االستجابة التناعية والخلنية فى النسام التصابات بطفيت التريانمنناس فاعينالز 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الطفيليات   أستال  وفام محتد القرش      /مأ. -1

 أ.د/ استاعيت محتند محرم   أستال م الطفيليات  عامعة التننفية  -2

 عامعة التننفيةد/ أمانى ابراهيم عتار         مدرس الطفليـــــــــات    -3



 عامعة التننفيةد/ أمانى فنزى عطيــة       مدرس الطفليـــــــــات    -4

 

 

 

 

 

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها  مصطفى محتد السيد النترط/  -61

 عننان الرسالة

بجيق البطانة النعائية التانن النزيم ااسيد النيتريع وودوث الننق  " دراسة العالنة بيق التتييرات

 الثانى للتتالزمة الابدية الالنية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالتناطق الحارة     أستال  وسام ابراهيم محتد       /دأ. -1

 أ.م/ صفــــــــام طايـــــت          أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -2

 د/ نجالم سعيد العبد               مدرس التناطق الحارة   عامعة التننفية  -3

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها ط/ محتد سعد وسق شحاته    -62

 عننان الرسالة

" دور التناار فى االشتباه بنعند االلتهاب التعدى الضتنرى التصحنب وغير التصحنب 

 بالحؤول التعنى مقارنة بالهستنباثنلنعيا 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالتناطق الحارة   أستال  وسام ابراهيم محتد       /دأ. -1

 عامعة التننفية  مدرس التناطق الحارة             ايتق أوتد صقر أ.م/  -2

 عامعة التننفية    الباثنلنعى مدرس                أستام شتس الديق محتدد/  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة      على محتد سام  السيد شعاط/  -63

 عننان الرسالة

 ضى السرطانالطرق الحديثة فى النناية والعالج مق الجلطة باالورده العتيقة فى مر

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة      أستال  نهاد عبده زيد         /مأ. -1

 .د/ محتند سعيد عبد الحليم        مدرس الجراوة العامــة   عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة     أوتد صبرى سعداوى بييضط/  -64

 عننان الرسالة

 تقييم تأثير العالج باالوزون التنضعى فى عالج نرح القدم السارى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة    أستال أيتق أوتد البتانننى      /دأ. -1

 .د/ يحيى محتد الخطي          مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 د/ صادق عبد التسي  صادق مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة      طاهر محتد عبد الحليم اليزالى ط/  -65

 عننان الرسالة

 تيطية وتر اخيت التاشنف

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم عراوة التجتيت    أستال طارق فؤاد اشع           /دأ. -1

 .د/ محرم عبد الستي  محتد        أستال م  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2



 عامعة التننفيةد/ أوتد عبد العزيز تعل           مدرس عراوة التجتيت     -3

 ماعستير  الجراوة العامــة        محتد أوتد عبد اللطيفط/  -66

 الرسالة عننان

 اعادة التروية التهدفة فى القدم السارى على وس  الجدر النعائى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ أوتد وسنــى            أستال عراوة االوعية   -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة مدرس  محتند سعيد            /دأ. -2

 

 ماعستير  الجراوة العامــة     أوتد ستير أوتد فرج ط/  -67

 عننان الرسالة

تقييم دور الشريحة التنعاسة للنصف الداخلى مق العضلة النعلية فى اعادة اصالح نصنر االنسجة 

 التيطية للثلث السفلى مق الساق

 االشراف لجنـــــــــــة 

 التننفيةعامعة عراوة التجتيت  أستال  طارق فؤاد عبد الحتيد اشع    /دأ. -1

 أ.د/ أوتد صبرى الجتال               أستال م الجراوة العامة  عامعة التننفية  -2

 أ.م/ أوتد عبد العزيز تعل       مدرس  عراوة التجتيت عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ أوتد عبد التجيد وتزة خطاب   -68

 عننان الرسالة

 " تقييم ربط الناسنر الشرعى بيق العضلتيق العاصرتيق الشرج فى عالج الناسنر الشرعى البسيط 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية  العامة جراوة الأستال     ألفا عيسى السباعى  /دأ. -1

 أستال م الجراوة العامة  عامعة التننفية                عتار صبرى  محتدأ.د/ -2

 مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية     محتند سعيد عبد الحليم  /د -3

 ماعستير    عراوة االلن واالنف والحنجرة       محتد ابراهيم زاى الحايسط/  -69

 عننان الرسالة

 مقارنة بيق االبر الصينيه وطريقة االبلى فى عالج دوار النضعيه االنتيابى الحتيد

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالنف وااللن والحنجرة  أستال  الحسينى الحسينى شريف    /دأ. -1

 عصام عبد الننيس بحيرى    أستال االنف وااللن والحنجرة  عامعة التننفية  /دأ. -2

 عامعة التننفيةمدرس  االنف وااللن والحنجرة             طارق عبد الرحمن عبد الحافظد/  -3

 ماعستير    عراوة االلن واالنف والحنجرة ط/ مروة خيرت على مصطفى    -70

 عننان الرسالة

 " تقييم نتالج االنف والجينب االنفية فى واالت الصداق النصفى 

 االشراف لجنـــــــــــة 
 أ.م/ عصام عبد الننيس بحيرى    أستال االنف وااللن والحنجرة  عامعة التننفية  -2

 عامعة التننفيةمدرس  االنف وااللن والحنجرة             عبد الرحمن عبد الحافظطارق د/  -3

 عامعة التننفيةد/ خالد واتم عفيفى                      مدرس االمراض العصبية  -3

 ط/ ريهام زينهم مصطفى ابن ولنة    ماعستير  التخاط   -71
 عننان الرسالة

 تقييم نتائج اللية والاالم  -" هت تؤثر درعة ومدة فقدان الست  على اختيار الجان  التراد زرعه :

 االشراف لجنـــــــــــة 



 عيق شتس عامعة التخاط   أستال  محتد على سعد براة   /مأ. -1

 أ.د/ وسام محتد الدسننى        أستال التخاط  عامعة القاهرة  -2

 أ.د/ أوتد وسق محتند خشبة      أستال االنف وااللن االااديتية الطبية  العسارية  -3

 التننفيــــــــــة  التخاط  عامعةد/ ايتان عزت عبد الناود          مدرس  -4

 

 ماعستير االشعة التشخيصية    صفام ابراهيم بندارى العطفىط/  -72

 عننان الرسالة

 التقاط  فى تشخيص سرطان التعدةدور االشعة متعددة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال  عادل محتد النايت    /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   د/ شيتام عبد الحتيد وسنيق     مدرس  -2

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ محتند فروات السيد وتاد     -73

 عننان الرسالة

 " دور وقق الشريان الروتى فى عالج افات الروم التختلفة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال     محتد عبد العزيز معالى  /دأ. -1

 عامعة التننفيةمعهد الابد االشعة التشخيصية   أستال أ.م/ محتد شننى النرانى       -2

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   مدرس د/ محتد اامت عبد التجيد         -3

 د/ هيثم ابن على وتزة        مدرس التنليد وأمراض النسام عامعة التننفية  -4

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ اسرام عبد الااهر زاى خليفة     -74

 عننان الرسالة

 " نياس ستع طبقة النسيج الدهنى تحا الجلد فى بطق الجنيق بالسننار اتؤشر لنزنه بعد النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال     عادل محتد النايت   /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    د/ شيتام عبد الحتيد وسيق      مدرس -2

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ ندا نبيت أوتد العبااوى     -75

 عننان الرسالة

 " القيم الترععية لتدفق القناة النريدية فى الحتت الطبيعى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال     أشرف أنس زيتـــنن     /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    مدرس     د/ شيتام عبد الحتيد وسيق  -2

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ أستام السيد بينمى القشاش    -76

 عننان الرسالة

 " دور االشعة التقطعية متعددة  الاناشف فى تشخيص واالت النزيف البنلى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال     عادل محتد النايت   /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    د/ رواب محتد وبي      مدرس -2

 ماعستير االشعة التشخيصية ط / سارة ابراهيم التسيدى      -77

 عننان الرسالة

 " التصنير التشخيصى الالم الاتف فى مرضى ما بعد الساتة الدماغية 

 االشراف لجنـــــــــــة 



 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال     محتد رمضان الخنلى   /دأ. -1

 عامعة التننفية   د/ عالم عبد العزيز لبي           أستال م الط  الطبيعى  -2

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    مدرس د/ وليد عبد الفتاح منسى -3

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ سارة عبد الحتيد محتد وسق     -78

 عننان الرسالة

 " دور االشعة متعددة التراوت والتقاط  فى تشخيص الاتت الالنية التايسية الترابة

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال     عادل محتد النايت   /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    د/ صفام ابن القاسم سليتان     مدرس -2

 0التنافقة على تسجيت منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 
 والداتنراه تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير  -ثانيا :

    الباثنلنعيا االالينيايةماعستير        ميادة عتال الديق محتند وجاج ط/  -

 وللع برف  د/ عيهان عبد الفتاح 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةم الباثنلنعيا االالينياية   أستالأ.د/ ايناس سعيد عيسى       -1

 التننفية عامعــةد/ سنزان أوتد الحسانيق           أستال م عالج االورام     -2

   التخدير والعناية الترازة وعالج االلم ماعستير  أوتد محتد ابن الفضت ط/  -
 واضافة د/ عالم الديق عبد السيد السقا 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالتخدير والعناية   أستال أ.د/ أوتد عبد الرموف متنلى    -1

 التننفية عامعــةأستال م التخدير والعناية                      أ.م/ أمانى سعيد عتار      -2

 أ.م/ عالم الديق عبد السيد السقا            مدرس التخدير والعناية   عامعة التننفية  -3

 رئيس نسم التخدير التستشفى الجنى  االااديتية الطبية العساريةأ.د/ عترو سيد سالمة                      -4

  طـــ  االطفــالماعستير     عترو محتد رفعا ط/  -

 وللع باضافة أ.م/ سام  عبد هللا عبد النبى  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةط  االطفال   أستال أ.د/ سهام محتد رع         -1

 أ.م/ محتد عبد الرويم سليتان     أستال م الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -2

 التننفية  عامعــةط  االطفال  أ.م/ سام  عبد هللا عبد النبى   أستال م  -3

 التننفية  عامعــةد/ زيق عبد اللطيف عتــر        مدرس ط  االطفال   -4

  طـــ  االطفــالماعستير  ط/ ايتان يحيى صفى الديق محتد عامر  -

 وللع باضافة أ.م/ سام  عبد هللا عبد النبى  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةط  االطفال   أستال أ.د/ سهام محتد رع         -1

 أ.م/ محتد عبد الرويم سليتان     أستال م الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -2

 التننفية  عامعــةأ.م/ سام  عبد هللا عبد النبى   أستال م ط  االطفال   -3

 التننفية  عامعــةد/ زيق عبد اللطيف عتــر        مدرس ط  االطفال   -4

 0التنافقة على تعديت فى لجنة االشراف االطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 
 



 
 
 
 
 

 0 بلنمإليام القيد  لدرعة التاعستير والد ثالثا
 

 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 الجراوة العامة  ماعستير  عبد اللطيف حسن محمد عثمان  1
 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير  مروة صبحى عبد الحميد  2
 التنليد وأمراض النسام ماعستير  مصطفى محيى عبد ربه عون 3
 التنليد وأمراض النسام داتنراه  عمر محمد عبد المجيد منصور 4
 الجراوة العامة  ماعستير  أحمد عزت وهبه مغازى  5
 الجراوة العامة  ماعستير  محمد صالح الدين ابراهيم  6
 الجراوة العامة  ماعستير  فايز شاكر شاكى مراد  7
 الجراوة العامة  ماعستير  عادل سماحى حسنى أحمد  8
 الجراوة العامة  ماعستير  صفاء حسان محمد حسان  9
 الجراوة العامة  ماعستير  محمد محمد عبد الرحيم الجواوشى 10
 الجراوة العامة  ماعستير  مها هانى سليم فهمى  11
 عالج االورام والط  الننوى ماعستير  أحمد طارق عبد المنعم هاشم  12
 عالج االورام والط  الننوى ماعستير  أمانى محمود أحمد حجازى  13
 عالج االورام والط  الننوى ماعستير  اسالم فتحى مصطفى الجحش 14
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  وجدى أحمد م حمد عصر  15
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  مرقس حنا موريس شنودة  16
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  عبد الرحمن حنفى هاشم  17
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  دعاء موسى محمــد  18
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  اية هللا مصطفى محمد  19
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  محمد محمود عبد الغنى  20
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  عاطف عبد التواب عبد الحليم  21
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  محمد يحيى عبد المحسن  22
 عراوة االلن واالنف والحنجرة   ماعستير  محمد فتحى الدسوقــى 23
 عراوــــــــة العاــام  ماعستير  عصام حمدى هالل  24
 عراوــــــــة العاــام  ماعستير  أحمد محمد بكر االلفى  25
 عراوــــــــة العاــام  ماعستير  أحمد طارق محمد الشافعى  26
 عراوــــــــة العاــام  ماعستير  ماندو حمدى عبد الموجود  27
 عراوــــــــة العاــام  ماعستير  محمد عبد القوى سعد عبد القوى  28
 التخدير والعناية الترازة  داتنراه  أحمد عبد الرحمن أحمد الرفاعى  29
 التخدير والعناية الترازة  داتنراه  محمد شوقى حداد الخطيب  30
 التخدير والعناية الترازة  داتنراه  حازم محمد يوسف  31



 التخدير والعناية الترازة  داتنراه  أحمد شوقى مرسى سالم  32
 التخدير والعناية الترازة  داتنراه  رحمة محمد فتح هللا السمين  33
 التخدير والعناية الترازة  داتنراه  محمد عزت مصطفى مقالى  34
 التخدير والعناية الترازة  دبلـــنم  عفيفى عبد العزيز النجار  35
 التخدير والعناية الترازة  دبلـــنم  أحمد سامى محمد ابراهيم  36
 الطـــــ  الطبيعــــى دبلـــنم  أحمد عيد متولى النجار  37
 الطـــــ  الطبيعــــى دبلـــنم  محمود عبد المعطى عيسى  38
 وأمراض النسامالتنليد  دبلـــنم  البيومى على بيومى فودة  39
 التنليد وأمراض النسام دبلـــنم  عبد الكريم عادل عبد الكريم  40
 عراوة التسالع البنلية ماعستير  محمد على محمد العزب  41
 عراوة التسالع البنلية ماعستير  أمير محمد كامل محسن  42
 عراوة التسالع البنلية داتنراه  رامى سمير منير رزق 43
 طـــــــــ  االطفـــــــــــال ماعستير  عبد الحميد فتحى عبد الحميد عالم  44
 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  أميرة شبل حامد صالح  45
 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  عثمان أحمد عثمان محمد 46
 االطفـــــــــــالطـــــــــ   دبلـــنم  سامى على على المصرى  47
 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  عصام فيصل محمود عياد  48
 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  تامر محمد عبد الرحمن محمد  49

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  ماريان فنزى فهتى رزق  50

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  دعام عبد العزيز محتند محتد  51

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  اتال عادل محتد سليتان الشيخ  52

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  هانى مصطفى محتند ابن التجد  53

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال داتنراه  ريهام عبد الروتق فرج  54

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  أوتد ننر الديق نصر محتد  55

 طـــــــــ  االطفـــــــــــال دبلـــنم  ايهاب شحنة عبد الروتق عبد اللطيف  56
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 أ.د/ ماعدة مصطفى وجاج       أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -2

 أ.م/ عزة عابر عنتر فرج         أستال م االمراض الجلدية   عامعةالتننفية   -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ وسام أوتد عبد الستي  خطاب     -14

  -لجنــــة التنانشـــة :

 االمراض الجلدية   عامعة التننفية ورئيس نسم أستال       عالم وسق مرعى أ.د/  -1

 االمراض الجلدية   عامعة التننفيةأ.م/ عال أوتد أميق بارى  أستال م  -2

 أ.م/ أوتد عبد النهاب صال    أستال م  االمراض الجلدية   عامعة بنهـــا -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية محتد عبد الجناد عطيفه    ط/ دعام -15

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية       ايتان عبد الفتاح سليط  أ.د/  -1

 االمراض الجلدية   عامعة التننفيةأ.د/ محتد أوتد باشـا               أستال  -2

 ت دغيم                  أستال االمراض الجلدية   عامعة طنطــاأ.د/ نهى نبي -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ أستام فنزى أوتد اليرابلى    -16

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية      مصطفى أوتد هتام  أ.د/  -1



 االمراض الجلدية   عامعة التننفيةأ.د/ عزة عابر فرج            أستال م  -2

 بنها  االمراض الجلدية   عامعةأ.م/ ونان وسق صبرى        أستال م  -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ غادة غنيم وسق غنيم    -17

  -لجنــــة التنانشـــة :

 االمراض الجلدية   عامعة التننفية ورئيس نسم أستال      عالم وسق مرعىأ.د/  -1

 االمراض الجلدية   عامعة التننفيةأ.م/ عزة عابر عنتر      أستال م  -2

 بنهـــااالمراض الجلدية   عامعة أ.م/ أستام محتد الرفاعى     أستال م  -3

 ط/ محتد عبد العزيز الشرناوى    ماعستير  التنليد وأمراض النسام -18

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد عبد الينى عتارة    أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عصتا وتدى ابن زيد  أستال التنليد والنسام   عامعة طنطـا -2

 أ.م/ محتد عبد هللا رزق         أستال م التنليد والنسام   عامعة التننفية-3

 أستال  م التنليد والنسام   عامعة التننفيةه       أ.م/ عالم مسعند عتع -4

 

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ ايتان محتند وجازى    -19

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مجدى أوتد عبد الفتاح لنل       أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية  -1

 الجراوة العامة   عامعة التننفيةأ.د/ تامر على عبد التعطى سلطان      أستال  -2

 أ.د/ عادل البيــــــــــــه                    أستال م الجراوة العامة   عامعة نناة السنيس   -3

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ محتد أميق عبد التعبند زغلنل    -20

  -لجنــــة التنانشـــة :

 اوة العامة   عامعة التننفية أ.د/ شننى شاار محتد عاد     أستال الجر -1

 أ.د/ أوتــــد علــــــى           أستال عراوة التجتيت عامعة عيق شتس  -2

 أ.م/ شريف استاعيت القشطى   أستال عراوة التجتيت عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ اسالم محتــد الســـــــيد    -21

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وسام عبد القادر الفت      أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ على عتال الديق العرينى    أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية -2

 أ.د/ أوتد طارق فــــؤاد      أستال الجراوة العامة   عامعة االساندرية  -3

 ة العامة   عامعةالتننفية أ.م/ طارق محيى راع      أستال م الجراو -4

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ وامــد عالم وامد  -22

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ واتم محتند سلطان     أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ محتد ليثى أوتد بدر أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية -2

 أ.د/ عتاد عبد الحافظ     أستال الجراوة العامة   عامعة بنهــــا  -3

 أ.م/ طارق محيى راع    أستال م الجراوة العامة   عامعة التننفية -4

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ محتد ثروت أوتد نصار    -23

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ة العامة   عامعة التننفية أ.د/ محتد ليثى أوتد بدر      أستال الجراو -1



 أ.د/ شننى شاار عاد            أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية -2

 أ.د/ عتال ابراهيم البهام      أستال الجراوة العامة   عامعة بنهـــــــا -3

 أ.م/ شريف محتد القشطى   أستال م عراوة التجتيت عامعة التننفية  -4

 ماعستير  الجراوة العامـة ط/ اسالم ابراهيم عبد التحسق ابراهيم    -24

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ طارق فؤاد اشع         أستال ورئيس نسم عراوة التجتيت عامعة التننفية -1

 أ.د/ شننى شاار عــاد        أستال الجراوة العامة   عامعة التننفية  -2

 اهـــد     أستال عراوة التجتيت عامعــة التننفيــــــة أ.د/ محتد أوتد مج -3

 أ.د/ ايتـــق ابن التاــــارم       أستال عراوة التجتيت عامعــة عيق شتس  -4

 ماعستير االشعة التشخيصية    ونان محتد عالل خالفط/  -25

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التشخيصية عامعة التننفيةأ.د/ محتد عبد العزيز معالى    أستال االشعة  -1

 أ.د/ بستة عبد التنعم دسننى      أستال االشعة التشخيصية    عامعة التننفية -2

 أ.د/ داليا نبيت خليفة                  أستال االشعة التشخيصية    عامعة الزنازيق -3

 ماعستير  طـ  االطفال    أوتد عبد الحام الحايسط/  -26

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ فادى محتد الجندى        أستال ورئيس نسم طــ  االطفـال   عامعة التننفية -1

 أ.د/ عبد الروتق محتد التشد        أستال طــــــــ  االطفـــــال   عامعة طنطـا -2

 ننفية أ.د/داليا منير الالهننى        أستال م طـــــــــ  االطفال عامعة الت -3

 ماعستير  طـ  االطفال  ريهام سعيد محتد زيدان ط/  -27

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ فهيتة محتد وسان      أستال ط  االطفال عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب     أستال ط  االطفال   عامعة التننفية -2

 أ.د/ مها عاطف تنفيق    أستال طـــــ  االطفال عامعة التننفية  -3

 أ.د/ على عبد اللطيف عافية أستال طـــــ  االطفال عامعة االزهر -4

 ماعستير  طـ  االطفال    شريق محتد الشاللى ط/  -28

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفيةأ.د/ سهام محتد رع       أستال ط  االطفال عامعة  -1

 أ.د/ داليا منير الالهننى           أستال ط  االطفال   عامعةالتننفية  -2

 أ.د/ هنام أوتد العربى       أستال ط  االطفال معهد الابد  عامعة التننفية -3

 ماعستير  طـ  االطفال ط/ نهلة أوتد محتد استاعيت    -29

  -لجنــــة التنانشـــة :

   ط  االطفال عامعة التننفية ورئيس نسم أستالندى        أ.د/ فادى محتد الج -1

 أستال ط  االطفال عامعة التننفية     مها عاطف محتد تنفيق أ.د/  -2

 ستال ط  االطفال   عامعة االزهـــرأأ.د/ على عبد اللطيف عافيــه   -3

 ماعستير  طـ  االطفال ط/ شيريق رشاد أوتد الشيتى    -30

  -لجنــــة التنانشـــة :

   أستال ط  االطفال عامعة التننفيةأ.د/ على محتد الشافعى          -1

 االزهر  أستال ط  االطفال عامعةأ.د/ محتند طاهر التنعى    -2



 التننفية  ط  االطفال عامعةم أستال أ.م/ غادة محتد التشد    -3

 نعيا االالينياية ماعستير الباثنل   ونان وسق على الشيتىط/  -31

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ خالد خليفة عبد التؤمق      أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ منال عبد الناود عيد   أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة طنطــا -2

 عامعة التننفيةأ.د/ محتد وتد ولنة   أستال م الباثنلنعيا االالينياية   -3

 ط/ مروة عادل محتد يننس   ماعستير الباثنلنعيا االالينياية  -32   

  -لجنــــة التنانشـــة :

 الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية ورئيس نسم أستال       رووية وسق العدل أ.د/  -1

 التننفيـــةعامعة معهد الابد أستال الباثنلنعيا االالينياية     الفا محتد هندى        أ.د/  -2

 أستال م الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفيةأ.م/ نهلة فارى عثتان         -3

 

 

 

  االمراض العصبية والط  النفسىماعستير   أوتد ابن الفضت أوتد القاضىط/  -33

  -لجنــــة التنانشـــة :

 واالعصاب   عامعة طنطـاأ.د/ ايهاب أوتد الصعيدى         أستال التخ  -1

 أ.د/ رشا على القبانى                  أستال التخ واالعصاب   عامعة التننفية  -2

 أ.د/ عفاف زيق العابدينرع            أستال م الط  النفسى  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة    أوتد فتحى محتد عاويش ط/  -34

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ نبيت عبد الفتاح الافراوى     أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 أ.د/ عالم الديق عبد السالم     أستال الباطنة العامة عامعة التننفية -2

 متــدوح عــبر             أستال الباطنة العامة  عامعـــــــة طنطــا /دأ. -3

  التياروبينلنعيا الطبية والتناعيةماعستير    ابتهال محتد السيد علبط ط/  -53

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أمت فت  هللا مقلد        أستال ورئيس نسم التياروبينلنعى  عامعة التننفية -1

 أ.د/ مبروك محتند غنيم   أستال التياروبينلنعيا   عامعة  التننفيـــــــــــة -2

 أ.د/ رشدان محتد عرفــة     أستال التياروبينلنعيا   عامعة بنهـــــــــــا -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة  ايتان عبد هللا عبد الستار ابن وجازى ط/  -36

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ة التننفيةـــــدير   عامعـــــــأ.د/ أيتق أوتد راضـى        أستال م التخ -1

 عترو محتد ولتى       أستال م التخدير والعناية   عامعـة نناة السنيس /أ.د -2

 ة التننفيةـــــدير   عامعـــــــــــأ.د/ نجنى محتد ضحــى     أستال م التخ -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة     ط/ والم سامى مختار عقيلة  -37

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال التخدير معهد الابد  عامعة التننفية       أ.د/ خالد أوتد ياسيق  -1

 أ.م/ أمانى سعيد عتار       أستال م التخدير   عامعة التننفيـــة -2

 أ.م/ نجنى محتد ضحى   أستال م التخدير   عامعة  التننفية  -3



 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة ط/ محتد عبد الروتق عبد الحافظ    -38

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ة التننفيةــــــــدير عامعــــــــالتخم أستال       أمانى سعيد عتار أ.د/  -1

 عامعة التننفيةمعهد الابد التخدير م أستال أ.م/ ايتان سيد ابراهيم        -2

 ة التننفيةـــــــــدير عامعـــــــأستال التخأ.م/ اشرف مجدى اساندر    -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة  ط/ أستام ابراهيم محتد الزويدى  -39

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ واتم أميق عطا هللا            أستال التخدير   عامعة التننفيــة  -1

 أ.م/ عتاد اامت رفعا            أستال م التخدير معهد الابد  عامعة التننفية  -2

 الديق صال                 أستال م التخدير   عامعة التننفيةأ.م/ عز  -3

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتهاط/ محتد وسيق السباعى محتد الصعيدى  -40

 أ.د/ وسام ابراهيم محتد          أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية -1

 عامعة الزنازيقأ.د/ ميسام عبد هللا الدي    أستال التناطق الحارة   -2

 أ.د/ عتال سعد الدي          أستال م التناطق الحارة  عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتهاط/ مصطفى ابراهيم أوتد الجي     -41

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عاطف ابن السعند على    أستال ورئيس نسم التناطق الحارة عامعة التننفية  -1

 أ.د/ محتد عالم الديق ننح      أستال التناطق الحارة عامعة التننفية  -2

 أستال التناطق الحارة  عامعة الزنازيقأ.د/ راشد محتد وسق            -3

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة    وفام السعيد ابراهيم سالمـهط/  -42

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفية أ.د/ تيريد محتد فروات       أستال ط  االسرة  عامعة  -1

 أ.د/ سيد عبد الروتق القفص        أستال الصحة  العامة   عامعة طنطا  -2

 أ.د/ هالة محتد التصيلحى    أستال م ط  االســـرة  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  طـــ  االســـــــــرة   صفام عبد الروتق يعقنب الشباى ط/  -43

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ تيريد محتد فروات       أستال ط  االسرة  عامعة التننفية -1

 عامعة التنصنرة  أ.د/ أوتد نيازى سليــم           أستال الصحة العامة  -2

 التننفيةأ.م/ هالة محتد التصيلحــى         أستال م ط  االسرة عامعة  -3
 0التنافقة على تشايت فى لجنة الفحص لالطبام التذانريق بعالية   -القرار :

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:سادسا
 

لتدة عام مق ابريت  عراوة التجتيت والحروق داتنراه      هادى صال  ابن عاشنر ط/  -1

 2018وتى ابريت  2017

لتدة    أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير      بينمى محتد بينمى محتد سيد ط/  -2

  2016وتى أاتنبر  2014أاتنبر مق  يق عام

ط/ رنا على استاعيت الدسننى الحصرى  دبلــنم   االمراض الجلدية والتناسلية     لتدة  -3

 2018وتى ابريت  2017عام مق ابريت 

فيظ أوتد الشيخ       دبلنم   أمراض الباطنة العامة لتدة عام مق ابريت ط/ لتيام عبد الح -4

 2018وتى ابريت  2017



 2017الجراوة العامة      لتدة عام مق أاتنبرماعستير   أوتد على اامت عيق شناة ط/  -5

  2018وتى أاتنبر 

الدمنية   لتدة ط/ بينمى محتد بينمى محتد سيد   ماعستير  أمراض القل  واالوعية  -6

 2016وتى أاتنبر  2014عاميق مق أاتنبر 

ط/ أميرة عبد الرازق ابن شن    ماعستير  ط  وعراوة العيق   لتدة عام مق أاتنبر -7

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ أنس محتند الدهشان    ماعستير  عراوة االنف وااللن والحنجرة    لتدة عام مق  -8

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

ط/ مروة أوتد صالح الديق   ماعستير  ط  وعراوة العيق    لتدة عام مق أاتنبر  -9

 2018وتى أاتنبر  2017

 2017ماعستير  الباثنلنعيا االالينياية لتدة عام مق ابريت    ط/ دينا فؤاد سيف النصر  -

 2018وتى ابريت 

أاتنبر مق لتدة عام   التنليد وأمراض النسام دبلنم    أمانى صبرى محتد السيد ط/  -10

 2018وتى أاتنبر  2017
 0التنافقة على ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية   -القرار :

 

 0نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:سابعا
 

عامعة  مق الية الط      ط  وعراوة العيق         ماعستير   عترو مصطفى عناد على  ط/  -1

 االزهر   الى الية الط  عامعة   التننفية  

 0 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

نممد تـممـم اعتتممـاد ـا فممى الباثنلنعيمما االالينيايممة    العليمم ـنم الدراســـممـاتمنـــــممـ  دبلــمم -ثامنمما :

 اووصــــــممـل2013بممدورة  أاتممنبرالباثنلنعيمما االالينيايممة       لدرعـممـة التاعســـــــممـتير  انـــممـيده

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016أاتنبروالجـــزم الثانى دور2014على الجــــــــزم دورابريت 

 0 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

    أمممراض القلمم  واالوعيممة الدمنيممة العليـــــممـا فممى  منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات   -:تاسممعا 

أممراض لدرعـمـة التاعســـــــمـتير  اند تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده  شريف ربي  مرسى فايد   /للطــال 

ووصــــــممممـت علممممى الجـــــــممممـزم دورابريممممت 2013ابريممممت بممممدورة      القلمممم  واالوعيممممة الدمنيممممة 

 عـــــــام " عيد "  بتقـــــــــدير2015أاتنبروالجـــزم الثانى دور2014

 0 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

    أمممراض القلمم  واالوعيممة الدمنيممة العليـــــممـا فممى  منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات -عاشــرا :

لدرعـممـة التاعســـــــممـتير  انممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيدهمحتممد عتعممه عبممد السممالم وممناش /للطـممـال 

ووصــــــممممـت علممممى الجـــــــممممـزم 2010أاتممممنبربممممدورة      أمممممراض القلمممم  واالوعيممممة الدمنيممممة 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017ابريت والجـــزم الثانى دور2012أاتنبردور

 0 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

    أممممراض الباطنمممة العاممممة  العليـــــمممـا فمممى  منـــــمممـ  دبلـــــــمممـنم الدراســـمممـات   -:ومممادى عشمممر

لدرعـممممـة  انممممد تـممممـم اعتتممممـاد نـــممممـيده   منممممال مختممممار عبممممد النهمممماب الحنفممممى للطــالبـــــممممـة/ 

علمممى الجـــــــمممـزم  اووصــــــمممـل2014أاتمممنبر بمممدورة  أممممراض الباطنمممة العاممممة  التاعســـــــمممـتير 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016أاتنبروالجـــزم الثانى دور2015دورابريت 

 0 ةــــــــــالتنافق  -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ثانى عشر

 الباثنلنعيا االالينياية     للطال / ايالف ابن زيد وتندة البنا 

 39.5بتعدل  فصلى  2014 ابريتاالول دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم 

 32.91بتعدل فصلى  2016أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.43التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 0 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ثالث عشر

 أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / ريتنن صال  عدلى عبد هللا 

 38.89بتعدل  فصلى              نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35.03بتعدل فصلى 2015ابريتدور نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  -

 %73.91التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -راب  عشر :

 أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / أوتد وسق عدلى عبد هللا 

 37.4بتعدل  فصلى  2011 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.25بتعدل فصلى 2013ابريترنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %70.65التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -خامس عشر :

 تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / عبد الفتاح محتد وامد ولتى 

 35.39بتعدل  فصلى  2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.81بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %68.20" بنسبة مئنيــة عيد التقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

منـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى طــــــممممـ  االسـممممـرة      -:سممممادس عشممممر

طم  ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير للطــالبــــــة/ مروة وسنى رع  شعلة      

 والجــمممـزم الثمممانى2014ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2013بمممدورة  أاتمممنبراالسـمممـرة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2015دورابريت 
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:ساب  عشر

 ايناس صبحى زهران للطالبة/  أمراض الباطنة العامة      

 2014االول دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم  -

 2016ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ثامق عشر

 عراوة االلن واالنف والحنجرة    للطال / محتد عبد الروتق ابراهيم الدي           

 36.4بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 33.83بتعدل فصلى 2013 ابريتالجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير  -



 %70.23التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -تاس  عشر:

 عراوة االلن واالنف والحنجرة    للطال / وليد خيرى وامد السيد      

 37.42بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 34.43بتعدل فصلى 2015 أاتنبررنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %71.85التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -العشرون:

  محتد عبد الجيد خليت  عراوة االلن واالنف والحنجرة    للطالبة/ مرفا

 41.83بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 40.36بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %82.19" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الناود والعشريق:

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / محتد فنزى وسينى سحالى 

 37.56بتعدل فصلى  2011 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 31.92بتعدل فصلى 2014 أاتنبر الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %69.48التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والعشريق

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / ننر الديق وسيق وسق 

 36.17بتعدل فصلى  2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 31.17عدل فصلى بت2016 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.34التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -ق:الثالث والعشري

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / اريم محتد صالح الديق الخطي 

 40.17بتعدل فصلى  2014الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر نج  

 34.72بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 %74.89التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد    -الراب  والعشريق:

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / محتد محتد أوتد رزق

 36.28بتعدل فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 32.17 بتعدل فصلى2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %69.05التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الخامس والعشريق:

 تخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالبة/ هانم عباس متنلى الشتيحى



 34.17بتعدل  فصلى  2013حان ماعستير الجزم االول دورابريت  نج  الطال  فى امت

 34.31بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر -

 %68.48التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -السادس والعشريق:

 تخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ بستة شارى وامد ابراهيم      

 40.67بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور أاتنبر 

 41.50بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %82.17التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الساب  والعشريق:

 تخصـــص /  ط  االســرة      للطال / محتد عبد الفتاح محتد داود    

 2014دبلنم أاتنبر واصت على  -

 %65.56التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -الثامق والعشريق :

 تخصـــص /  ط  الطنارىم     للطال / محتد فنزى طنطاوى

 33.61بتعدل فصلى 2013ماعستير الجزم االول دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان 

 39بتععدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %72.61التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد التقارير الفردية    -التاس  والعشريق:

  هشام محتد عبد اللطيف ابن ننرة للطال / راض العصبية والط  النفسى تخصـــص /  االم

 38.72بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 
 31.76فصلى بتعدل 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر  -

 %70.48التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الثالثنن :

 أوتد على اتال هجرساالمراض العصبية والط  النفسى        للطال / 

 41.89بتعدل فصلى 2012امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت نج  الطال  فى 
 34.64بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر  -

 %76.53التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد التقارير    -:الناود والثالثنن

 محتد عبد الحليم الطنطاوى بديرللطال /  مراض العصبية والط  النفسى  تخصـــص /  اال

 41.56بتعدل فصلى 2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور
 32.44بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور  -

 %73.98" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثانى والثالثنن

 دعام نبنى عبد التنصف محتندللطالبة/  تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة     

 2011نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور ابريت  -

 2012نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثالث والثالثنن

 هشام اامت وسق عبد القادر للطال /  تخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية    

 2013نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دورابريت  -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 العام للطال  " ناع   " التقدير  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

منــــــ  دبلــــنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الراب  والثالثنن

االممراض ند تــم اعتتـاد نيدها لدرعــة التاعســـتير للطــالبــــــة/ ايتان أوتد عبد الفتاح متنلى 

والجــممـزم الثممانى 2012ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2011بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017دورابريت 
 التنافقــــــــــة  -القرار :

النسممام      منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى التنليممد وأمممراض    -:الخممامس والثالثممنن 

التنليمد ند تــم اعتتـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير نجنان وسق عبد العزيز عالل /ة للطــالب

والجــممـزم 2013ابريممت ووصــــــممـت علممى الجـــــــممـزم دور 2012 أاتممنبر بممدورةوأمممراض النسممام   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد    " 2014 ابريتالثانى دور 
 التنافقــــــــــة  -لقرار :ا

منــممـ  دبلـــممـنم الدراسممـات العليـممـا فـــممـى عراوممـة العاممـام   للطـممـال /    -:السممادس والثالثممنن 

 ابريتبدورة عراوة العاام   ند تــم اعتتـاد نـيده لدرعـة التاعســتير أوتد محتد عبد الفتاح وسق

بتقــــــــمـدير 2016أاتمنبروالجـــزم الثانى دور2015 أاتنبرووصـــــــت على الجــــــــزم دور2015

 عـــــــام " عيد  " 
 التنافقــــــــــة  -القرار :

منـــــمممـ  دبلـــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى طممم  وعراومممة العممميق         -:السممماب  والثالثمممننب

طم  نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير للطــالبة/ أوتد صفى الديق صمبرى علمى 

والجــممـزم 2012ووصــــــممـت علممى الجـــــــممـزم دورأاتممنبر2012بممدورة ابريممت وعراوممة العمميق      

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا " 2014الثانى دورابريت 
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

 تخصـــص /  ط  التناطق الحارة وصحتها    للطال / بدير هارون عبد هللا فايد

 37.11بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 30.53بتعدل فصلى 2015نبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أات -

 %67.64التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

 هللا أوتد يحيى عبد التنعم عبدتخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطال / 



 36.28بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 33.36بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت -

 %69.64التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /  اعتتاد    -:االربعنن

 انجى السيد محتند السيد  /ةط  وعراوة العيق         للطالب

 37.39بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأ

 39.08ل فصلى بتعد 2014أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %76.47" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الناود واالربعنن:

 عراوة االلن واالنف والحنجرة    للطال / محتد فتحى عبد الحايم عبد التنعم الفرارعى          

 35.83بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 33.36بتعدل فصلى 2015 ابريتماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان  -

 %69.2التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /   -االثنيق واالربعنن :

 العلنم الطبية االساسية   الفسينلنعى (  للطالبة/ الزهرام أوتد محتند فرج شريف 

 42.89بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت   

 44.28بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %87.17" بنسبة مئنيــة  متتازالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث واالربعنن

 محتد اتال محتد دسننى بسام تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 40.28بتعدل فصلى  2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 30.52بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.80التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن

 على عتال  على ويدرهتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 38.44بتعدل فصلى  2014  أاتنبر الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 32.92بتعدل فصلى 2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.36التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد   -:الخامس واالربعنن

  ستية عالل محتد ععفرللطالبة/     تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية

 2012واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %75.3" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة  -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس واالربعنن 

 تخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / محتد ولتى محتد داود       

 42.28بتعدل فصلى  2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.50بتعدل فصلى 2015ثانى  دورأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم ال -

 %74.78التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  واالربعنن

      محتند محتد طه ولنة تخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / 

 40.89بتعدل فصلى  2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.13بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %75.02" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:واالربعننالثامق 

 نجالم سامى عبد الهادى وتاد /ةتخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطالب

 41.22بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 36.89بتعدل فصلى 2015الثانى  دورأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %78.11" بنسبة مئنيــة  عداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  واالربعنن

 عصام سعيد صال محتد تخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطال / 

 39.6بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 40.1بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %79.7" بنسبة مئنيــة  عداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الختسنن

 أسامة رمضان ننديت أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 43بتعدل  فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 38.42بتعدل فصلى 2015نبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأات -

 %81.42التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والختسنن 

 العدلهانى محتد شاار تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 30.83بتعدل  فصلى  2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 31.69بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %62.52" بنسبة مئنيــة مقبنلالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والختسنن

 هبه اتال عبد الخالق  /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 40.78بتعدل  فصلى  2015أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور



 37.33بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.11" بنسبة مئنيــة عيد عداالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والختسنن 

 محتد السيد محتد عتارة تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 39.67بتعدل  فصلى  2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.08بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %73.75" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والختسنن

 أوتد شعبان أوتد محتد تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 38.28بتعدل  فصلى  2014ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 31بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %69.28" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والختسنن 

 أوتد مجدى عيسى الدسننىتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 40.22بتعدل  فصلى  2013أاتنبرالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 30.17بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.39" بنسبة مئنيــة عيد التقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

 

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والختسنن

 سارة ابراهيم محتد عطيـهتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 37.89بتعدل  فصلى  2014ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.33بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.22" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والختسنن

 مى اتال عبد التجيد باص /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 38بتعدل  فصلى  2014ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 35.80بتعدل فصلى 2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %73.80" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد    -:الثامق والختسنن

 اية على عبد هللا الحنفى  /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 38.17بتعدل  فصلى  2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 30.39تعدل فصلى ب2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %68.55" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -



 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والختسنن

 محتند صابر عابر عزعنلهتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 35.06بتعدل  فصلى  2013ابريتفى امتحان ماعستير الجزم االول دور نج  الطال 

 33.11بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %68.17" بنسبة مئنيــة عيدالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الستنن 

 الحسيق على محتد فاخر التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 35.33بتعدل فصلى 2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 32.22بتعدل فصلى  2014  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.55التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والستنن 

 عتار عبد الشافى وسق ننصنه تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 33.67بتعدل فصلى 2012  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 32.29بتعدل فصلى  2014  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %65.96التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والستنن

 مروة عبد التنعم محتند   /ةتخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطالب

 36.61بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 37بتعدل فصلى  2015  أاتنبرفى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال   -

 %73.61التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والستنن

 هانى وامد أوتد سعد تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 43.19بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.25 بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %75.44" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والستنن

 هند عابر طلحه مصطفى  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 44.56بتعدل فصلى 2013 أاتنبرماعستير الجزم االول دورنج  الطال  فى امتحان 

 37.33بتعدل فصت 2015 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %81.89" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والستنن

 محتد مصطفى محتد دبدبتخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 43.61بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور



 36.47لى بتعدل فص 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %80.08" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والستنن 

 وفام شننى عبد الفتاح السب   /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 38.17بتعدل فصلى 2012 أاتنبرامتحان ماعستير الجزم االول دورنج  الطال  فى 

 34.27بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.44" بنسبة مئنيــة  التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد التقارير    -:الساب  والستنن 

 وفام محتد أميق شعبان  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 40.11بتعدل فصلى 2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.22بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %73.33" بنسبة مئنيــة  تقدير العام للطال  " عيدال -
 التنافقــــــــــة  -القرار :

  -تعديل فى موضوع الرسالة : -الثامن والستون :

 تعديت عنهرى  داتنراه   الباثنلنعـــى    دينا محتد عبد الخالق عالم ط/ 

  -بعد التعديت :عننان الرسالة
فى سرطان  2وسى دى ااس  1والتس  1" دراسة االفهار التناعى الهستنايتيائى لبروتينات ياب 

 التعده 

 التنافقــــــــــة  -القرار :

 نل ــــــام لدخـــــورد لنا الطل  التقدم مق ط/ سنزان أوتد على الشامى استثن -: التاسع والستون

  2017امتحانات الجزم الثانى دور أاتنبر 

 التنافقــــــــــة  -القرار :

 لنا الطل  التقدم مق ط/ ايهاب عزمى عبد الحتيد وسق وللع لدخــــــنل ورد  -السبعون :

  2017امتحانات الجزم الثانى دور أاتنبر 

 التنافقــــــــــة  -القرار :

بشممأن ورد لنمما مممق نسممم عراوممة العاممام تأعيممت امتحممان الجممزم الثممانى مممق  -الناوممد والسممبعنن : 

ومتناعممد خممارج الممبالد فممى بعثممة مشممتراة  2017وابريممت  2016امتحانممات الممداتنراه دور أاتممنبر 

 بدولة التانيا 

 التنافقــــــــــة  -القرار :

دم مق الطال  / على وسمق سمليم نمد تقمدم بطلم  بشأن النار فى االلتتاس التق -االثنين والسبعون :

مقيد لدرعة الدبلنم يلتتس فيه ايقاف نيده لتدة عام بأثر رععى وللع النتهام مدته الدراسية ويث أن 

 2015وتمم عتمت ممد ممدة الدراسمة لتمدة عمام ممق ابريمت  2011تخصص / ط  االطفال دور ابريت 

 2017وتى ابريت  2016دة عام مق ابريت وتقدم بعتت مد مدة الدراسة لت 2016وتى ابريت 

 التنافقــــــــــة  -القرار :

 

  -: الثالث والسبعنن 

             

 0ما يستجــد مق اعتــال                   

 



 

 وايت الالية                                                                      

 للدراسات العليا والبحنث                                                             

                                 

 أ.د/ محتد أوتد سامى ننديت                                                           

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فممى تتـممـام السمماعة  12/9/2017اعتتعمما لجنممة الدراسممات العليمما بجلسممتها التنعقممدة بتمماريخ 

 0لنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة العاشـــرة وا

      -* بحضــــور كـــــل مـــــــن :

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 ام محمد  شيحــــة أ/ 

 هانى المهـــــدىأ/ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  12/9/2017يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  التاسعةالجلسة 

 

 
 (  45تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 (   20 تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (       110  مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (     30 منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 (      1نقـــــــــل القــــــــيد والماجستير والدكتوراه عدد )    -5

 ( 95الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )    -6

 (    3لدرجة الماجستير عدد )تعديل فى لجنــة االشـــــــــراف  -7

 (       10ايقاف القـــــــــيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )      -8

 (   1تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد ) -9

                                                                                                                                        ذ                                                                                                                            من المقررات الدراسية اعفاء الطبيبة / أحالم ربيع محمود كنر  -10

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -: أوال

 داتنراه  عراوة القل  والصدر   ابراهيم محتد ابراهيم خليت ط/  -1

 عننان الرسالة

تأثير التقنيات التختلفة الستخدام شريانى الثدى الداخلييق على التئام عاتة القص فى مرضى 

 السارى

 لجنة االشراف 

 القل  والصدر  عامعة التننفية ل0أستاأ.د/ أوتد لبي  دخان         -1

 أ.م/ يحى بلب  أننر بلب      أستال القل  والصدر   عامعة التننفية -2

 د/ اسالم مح  ابراهيم      أستال م القل  والصدر   عامعة التننفية -3

 التننفيةد/ محتد أوتد الحاج على    مدرس القل  والصدر   عامعة  -4

 التخ واالعصاب  داتنراه  عراوة ط/ رومانى ستير فهتى فرج  -2

 عننان الرسالة

 " دراسة االستراتيجيات الجراوية التستخدمة الستئصال أورام التجتنعة الخلفية للتخ 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال ورئيس التخ واالعصاب      عادل محتند ونفى أ.د/  -1

 عامعة التننفية  التخ واالعصابأ.د/ عصام الديق عابر صال    أستال  -2

 عامعة التننفية  التخ واالعصابأ.م/ وسام عبد الحايم النعتانى   أستال  -3

 عامعة التننفية  التخ واالعصابد/ محتد مرسى التشد              مدرس  -4

 عامعة التننفية  عصابالتخ واالد/ ياسر بهجات السيسى           مدرس  -5

 التخ واالعصاب  داتنراه  عراوة ط/ محتد على أننر على    -3

 عننان الرسالة

 " مدى االستئصال الجراوى مقارنة م  عنامت أخرى اتؤشر لتارار  النرم السحائى بالتخ 

 لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة   أستال ورئيس التخ واالعصاب  عادل محتند ونفى        أ.د/  -1

 عامعة التننفية  التخ واالعصابأ.د/ عصام الديق عابر صال    أستال  -2

 عامعة التننفية  التخ واالعصابأ.م/ أوتد عتال عزب           أستال  -3

 عامعة التننفية  التخ واالعصابد/ سعيد استاعيت االمام             مدرس  -4

 عامعة التننفية  عصابالتخ واالد/ محتد عادل وسيق     مدرس  -5

 ســـرة طــ  اال   ستر على محتد بلطــى ط/  -4

 عننان الرسالة

االمممراض التنقنلممة عنسمميا لممدى الترضممى التتممردديق علممى عيممادات االمممراض الجلديممة والتناسمملية 

 بتستشفى عامعة التننفية ومستشفى شبيق الانم التعليتى 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتد عبد الناود عابر          أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 أستال م ط  االسرة  عامعة التننفيةأ.د/ هالة محتد التصيلحى شاهيق     -2

 أ.م/ أمت أوتد سالمــــة                 مدرس ط  االسرة     عامعة التننفية -3



 الصحة العامة وط  التجتت     داتنراه   يسرا على رويم اليلبانط/  -5

 عننان الرسالة

 وبائيات وخزاالبر واالالت الحادة بيق مقدمى الخدمة الصحية بتستشفيات محافاة التننفية 

 لجنة االشراف 

 أستال الصحة العامة   عامعة التننفيةأ.د/ ربي  الدسننى البهنسى        -1

 أستال الصحة العامة    عامعة التننفيةأ.م/ صفام عبد الفتاح بدر     -2

 د/ سهام أوتد زاى خضير     أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية -3

 د/ ايتان عبد العايم سالم              أستال م الصحة العامة   عامعة التننفية -4

 ةد/ زين  عبد العزيز ناستى      مدرس الصحة العامة   عامعة التننفي -5

 ط/ اسالم أوتد وسق السيد    داتنراه    التخدير والعناية الترازة  -6

 عننان الرسالة

" استخدام عقمار االيزمنلمنل النريمدى مقابمت عقمار الدياسمتيديتنميديق النريمدى فمى خفمض ضميط 

 الدم التعتتد أثنام عتليات مناار الجينب االنفية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية   التخدير والعناية أستال خالد منسى ابن العينيق أ.د/  -1

 عامعة التننفية    م التخدير والعنايةأستال     محتــد هــــالل  أ.م/ صفام  -2

 عامعة التننفية    مدرس التخدير والعناية   خالد محتد عاب هللا         د/  -3

 ة العامة عامعة التننفيــــة د/ زين  عبد العزيز ناستى    مدرس الصح -4

 داتنراه    عراوة التجتيت والحروق   أوتد محتد ورفنشط/  -7

 عننان الرسالة

 دراسة عق استخدام الشريحة التنعزلة لضرة اليد اخيار أمق ومتتاز لعالج عينب االصب  الصيير 

 لجنة االشراف 

 التجتيت  عامعة التننفيةأستال ورئيس نسم عراوة أ.د/ طارق فؤاد اشع        -1

 أ.د/ شريف محتد القشطى          أستال م عراوة التجتيت  عامعة التننفية -2

 د/ أشرف محتند الرهاوى          استشارى  عراوة التجتيت  عامعة التننفية -3

 ط/ شيتام يحيى عبد الرؤوف   داتنراه  الصحة العامة وط  التجتت   -8

 عننان الرسالة

 " تقييم معالجة النفايات الطبية فى محافاة التننفية 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم الصحة العامة   عامعة التننفيةأ.د/ أميتة ابن الفت  محروس      -1

 أ.د ياسر وسق ابراهيم             أستال ورئيس نسم تلنث الهنام بالتراز القنمى للبحنث -2

 أ.م/ هالة مروان عبر              أستال م الصحــــــــة العامــــــــــــــة عامعة التننفية  -3

 د/ عزيزة سعد وسق البدرى     مدرس الصحة العامة عامعــــــــــة التننفيـــــــــــــة -4

 فيـــــــــــــة د/ فاتق عز العرب يننس           مدرس الصحة العامة عامعــــــــــة التنن -5

 داتنراه  الصحة العامة وط  التجتت  ط/ ستر وتند أوتد العشارى      -9

 عننان الرسالة

 " التأثير النفيفى لالمهات على صحة االطفال تحا عتر السنتيق فى مراز شبيق الانم 

 لجنة االشراف 

 التننفيةأستال الصحة العامة   عامعة      هنيدا السيد ابن سالم  أ.د/  -1

 الصحة العامة   عامعة التننفيةم أستال         هنيدا محتد أننر الشاللى   أ.د  -2

 الصحة العامة   عامعة التننفيةد/ رضا عبد اللطيف ابراهيم      مدرس  -3



 الصحة العامة   عامعة التننفيةد/ هبه خضرى عالم               مدرس  -4

    

 

 

 

 أمراض الباطنة  العامــة  ى    داتنراه وتيدة الرويهيىوليد عبد السالم ط/  -10

 عننان الرسالة

 وبائية اصابة الالى الحادة فى مرضى التستشفيات ونتائجها الالنية

 لجنة االشراف 
 أ.د/ محتند عبد العزيز ننرة     أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ ياسيق صالح الشيق                 -2

 أ.م/ أوتد راغ  تنفيق       أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -3

 د/ هبــه ناســـــم                مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -4

 أمراض الباطنة  العامــة  ط/ محتد صبحى عنض هللا الهنارى   داتنراه  - 11

 عننان الرسالة

" دراسممة الحالممة الجينيممة للباتيريمما الحلزونيممة بمميق الترضممى التصممابيق بممأمراض الجهمماز الهضممتى 

 العلنى 

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         عبد هللا عبد العزيز بهنسىأ.د/  -1

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةم أستال                 السيد ابراهيم الشاي أ.د/  -2

 أ.د/ ايتان عبد الفتاح السيد بدر       أستال الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3

 ة  العامــة  عامعة التننفيةالباطند/ محتد وتدى وامد بدر             مدرس  -4

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه ط/ نها محتد عتال عبد العاطى دويدار  -12

 عننان الرسالة

 " دراسة معدل انتشار التهاب ابيبات الالى التثبته بالعينه فى مستشفيات عامعة التننفية 

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية          أوتد ربي  العربجى     أ.د/  -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية محتند عبد العزيز ننرة        أ.د/  -2

 أ.د/ أوتد راغ  تنفيق               أستال م الباطنة العامة عامعة التننفية  -3

 عامعة التننفيةالباطنة العامة  د/ خالد محتد أميق الزرنانى         مدرس -4

 داتنراه   ط  وعراوة العيق         أيتق ابن زيد النجار ط/  -13

 عننان الرسالة
تقنيم الجفق السفلى وازالة الدهنن مق خالل التقارنة بيق طريقتيق عبر التلتحتة أو مق خالل فتحة 

 فى الجلد

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةورئيس نسم ط  وعراوة العيق  أستالهدى محتد اامت السباى      أ.د/  -1

 عامعة التننفيــة  أ.م/ أميق فيصت اللقـــــنة              أستال م ط  وعراوة العيق  -2

 عامعة التننفيــة د/ سام  سعـــد مندور               أستال م  ط  وعراوة العيق  -3

 الجراوة العامــة      قداتنراه    هشام يننس وامد زايد ط/  -14

 عننان الرسالة



دراسة لتقييم تخليق مسار مزدوج للطعام الستعادة مسار القناة الهضتية بعد استئصال الجزم العلنى مق 

 التعدة  التعدة بسب  اصابتة بسرطان 

          لجنة االشراف 

 التننفيةعامعةالجراوة العامة أستال     أوتد فرج القاصد        أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــــعامعوسام عبد القادر الفت         أستال عراوة االورام   أ.د/  -2

 ة التننفيةــــــــــعامعمدرس الجراوة العامة      د/ محتد وامد التليجى         -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام  عتر محتد وسق عبده ط/  -15

 عننان الرسالة

 تييير نصف مفصت الفخذ مق خالل التدخت الجراوى االمامى النوشى التحدودتقييم نتائج 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ السيد مرسى لاى       أستال ورئيس نسم عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ محتد عبد هللا الصاوى      -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةد/ سام  محتد مرعــى            مدرس  -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام   ام ربي  بدوى الصعيدى شهط/  -16

 عننان الرسالة

 نتيجة عالج اسر باسفت عاتة الاعبرة فى رضى هشاشة العاام رد ميلق م  رنعة غاتية 

 لجنة االشراف 

 أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية                    أ.د/ عترو صابر    -1

 مدرس عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ عتاد بدوى                         -2
 ماعستير   عراوة التسالع البنلية    أوتد محتد سعيد الزنزونى ط/  -17

 —عننان الرسالة
 نياس نسبه االشعاق بناسطة طبي  التسالع أثنام استخراج وصنات الالى بتناار الالى 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة عراوة التسالع  أستال فاطتة أوتد أوتد الصرفى       أ.د/  -1

 التننفيةعامعة   د/ ناصر محتد عبد البارى          أستال عالج االورام  -2

 التننفيةعامعة   التنعم الشاللى              أستال م التسالع البنليةد/ محتد عبد  -3

 التننفيةعامعة   د/ محتد عبد الجابر السيد سليم              مدرس التسالع البنلية -4
 ماعستير   عراوة التسالع البنلية   وامد محتد محتند العنترى ط/  -18

 —عننان الرسالة
 العالنة بيق اثافة وصنات الجهاز البنلى باالشعة التقطعية وتانيق الحصنة 

 لجنة االشراف

 التننفيةعامعة عراوة التسالع  أستال أسامة عبد النهاب عبد الجناد     أ.د/  -1

 التننفيةعامعة   د/ محتد عبد التنعم الشاللى        أستال م التسالع البنلية -2

 التننفيةعامعة   العال         أستال م الباثنلنعيا االالينياية د/ داليا وسنى ابن -3

  التننفيةعامعة   د/ شادى محتد سالم               مدرس التسالع البنلية -4
 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى    شيتام طارق أوتد الشيخ ط/  -19

 عننان الرسالة
 دور العالج التشترك فى اضطراب فرط الحراة وتشتا االنتباه دراسه سريرية وبينلنعية ونفسية وعالعية 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم االمراض العصبية  عامعة التننفيةأ.د/ لتيام عتال الديق الحتراوى      -1



 النفسى  عامعة االزهـــــرد/ محتد أوتد ابن زيد ابن زيد                 مدرس الط   -2

 أ.م/ محتد صالح عبد الشافى             مدرس الط  النفسى  عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة   مصطفى مارم على عرفه ط/  -20

 عننان الرسالة

 سق اليأس " دراسة العالنة بيق أورام القنلنن والتستقيم وتراام الدهنن الحشنية فى النسام بعد

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ ايهاب أوتد عبد العاطى     -1

 أ.م/ السيد ابراهيم الشاي         أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -2

 د/ محتد ابراهيم شعبان          أستال م الباثنلنعى   عامعة التننفية -3

 عز عبد العليم              مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةد/ أوتد  -4

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ أوتد زاى عبد العزيز محتد العات   -21

 عننان الرسالة

" تأثير العالج باالريثروبينتيق على مستنيات الهيتنعلنبيق السارى فى مرضى السار التصاو  

 ة المراض الالى التزمن

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةى    أوتد ري  العربجى أ.د/  -1

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية      ياسيق صالح ياسيق أ.م/  -2

 عامعة التننفية   يا االالينيايةأستال م الباثنلنع        سهام زاى خضير د/  -3

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفية ناسم محتد       مدرسد/ هبه السيد  -4

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ هبه هللا عبد العزيز فهتى الشامى   -22

 عننان الرسالة

 " معدل انتشار الحصنات الترارية فى مرضى االستصفام الدمنى التزمق 

 لجنة االشراف 

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفية أستال  محتند عبد العزيز ننرهأ.د/  -1

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية      ياسيق صالح ياسيق أ.م/  -2

 الباطنة  العامــة     عامعة التننفيةمدرس         خالد محتد أميق الزرنانى  د/  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ محتد فارى ابراهيم الهتدان      -23

 عننان الرسالة

 ستع مشيتة العيق اتؤشر عالعى فى واالت االنسداد النريدى الشباى الرئيسى 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/ هدى محتد اامت السباى       -1

 التننفيةد/ مـــــــــروة علـــى زاى          مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ أوتد محتد ينسف أوتد منسى   -24

 عننان الرسالة

 تيييرات طنل العيق التحنرى بعد استخدام زيا السيليانن داخت العيق 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ عبد الروتق السباعى         -1

 أميق فيصت اللقـــنة         أستالم   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية أ.م/ -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ ابراهيم عتال الديق ابراهيم الهتدان -25

 عننان الرسالة



" تقيم السط  الفاصت ما بيق نس يج القرنية الى التتبرق والنسيج التستقبت بعد عتليمة زرق القرنيمة 

 النافذ باستخدام التس  الضنئى التقطعى 

 لجنة االشراف 

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةورئيس نسم أستال         هدى محتد اامت السباىأ.د/  -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية  مدرس     ز محتد سامى عبد العزي أ.م/ -2

 

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ محتد عبد الستي  زينهم عيسى    -26

 عننان الرسالة

" مقارنة ستع غالف العيق التشيتى نبت وبعد وقق الرانيبيزوماب فمى مرضمى تمنرم مقنلمة العميق 

 الناتج عق مرض السارى

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية        اتال نصارمصطفى أ.د/  -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية   مدرس        أستام محتد ابراهيم   أ.م/ -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ منى اامت عابر لاى  -27

 عننان الرسالة

اسممتخدام عهمماز التاسمم  الضممنئى التقطعممى فممى نيمماس سممتع طبقممه االليمماف البصممريه وسممتع مراممز 

 االبصار فى الشبايه فى الترضى الذيق يعاننن مق اختالف االناسار فى العينيق 

 لجنة االشراف 

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةورئيس نسم أستال        هدى محتد اامت السباىأ.د/  -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية   مدرس       مروة على زاـــى        أ.م/ -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ ستر خليت عبد الحتيد التليجى  -28

 عننان الرسالة

" التييرات فى ستع القرنية ونياس ضيط العيق بعمد الحقمق بناسمطة مضمادات نتمن بطانمة االوعيمة 

 الدمنية داخت الجسم الزعاعى للعيق 

 لجنة االشراف 

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةم أستال                  فريد محتد وعدى أ.د/  -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية   مدرس       محتد سامى عبد العزيز       أ.م/ -2

 االمراض الجلدية والتناسلية     مى السيد أوتد عطية ط/  -29

 عنوان الرسالة

 فى سرطان الجلد غير التيالننما  1االفهار االميننهستنايتيائى لتستقبالت مجال الديسانديق 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد أوتد باشــا       أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ رواب منير ستاه ر  أستال  الباثنلنعــى  عامعة التننفية -2
 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية       دينا عبد الفتاح منيسى ط/  -30

 عنوان الرسالة

 فى مرض البهاق 3دور عاك واستات 

 االشراف لجنة

 أ.د/ محتد أوتد باشــا       أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ رواب منير ستاه ر  أستال  الباثنلنعــى  عامعة التننفية -2
 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية شيتام بسيننى الحسينى الحجرى ط/  -

 عنوان الرسالة



 تقييم مستنى الفيتنميق أ فى مصت الدم فى الترضى التصابيق بالصدفية 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد أوتد باشــا                     أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1
  عامعة التننفية ايتان مسعند عبد الجيد              مدرس الايتيام الحينية أ.د/  -2

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفيةد/ وفام أوتد شحاته                     مدرس  -3

 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية     هانم نبنى عبد الفتاح وبي  ط/  -31

 عنوان الرسالة

 االهتية االالينياية لتستنى البروالاتيق فى مصت الدم فى مرضى دام الثعلبة 

 لجنة االشراف

 أ.د/ شننى محتند الفرارعى      أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ نجالم غنايـــم                      أستال الايتيام الحينية عامعة التننفية  -2

 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ رواب محتد عبد الحليم وجاج   -32

 عنوان الرسالة

 تقييم تأثير طريقة النالدة على النفيفة الجنسية للترأة 

 لجنة االشراف

 أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية       محتد عبد الناود عابر أ.د/  -1

 ماجستير  االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ هبه يحيى عبد الفتاح يحيى   -33

 عنوان الرسالة

 الدم والاناهر االالينياية فى مرض الصدفية " بيق ترايز وتض الينريع فى مصت

 لجنة االشراف

 أ.د/ شننى محتند الفرارعى      أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ نجالم غنايـــم                      أستال الايتيام الحينية عامعة التننفية  -2

 ماعستير  ط  االسرة     ليديا محفنف ينسف فرج ط/  -34
 عنوان الرسالة

ماتالت الزنع لترضى ارتفاق نسبة الدهنن بالدم التتردديق على ووده ط  االسرة بافر ميا 

 سراج مراز ننيسنا محافاة التننفية   دراسة تداخلية ( 

 لجنة االشراف

 أ.م/ هالة محتد التصيلحى شاهيق       أستال م ط  االسرة    عامعة التننفية  -1

 .د/ محتند وامد ابراهيم العضيتى                 أستال الفارماانلنعيا  عامعة التننفية -2

 د/ فاطتة أوتد االسريجى             مدرس ط  االسرة    عامعة التننفية -3
 ماعستير  التنليد وأمراض النسام    وط   سعيد رمضان سعيدط/  -35

 عننان الرسالة

 دور عامت نخر النرم الفا فى النسام الالتى يعانيق مق االعهاض التتارر

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال  محتد عادل السيد    أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأ.م/ رع  محتد داود        أستال   التنليد و النسام     -2

 عامعة التننفيةد/ عبد الحتيد عصام شاهيق  مدرس التنليد و النسام     -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام ط/ محتد أوتد محتد زعربان   -36

 عننان الرسالة



ثانى والثالث م  عتر الحتت بالتنعات فنق الصنتية العالنة بيق ستااة التشيتة فى االثلنث ال

 ووزن الجنيق 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال   أوتد نبيت عبد الحتيد أ.د/  -1

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام      مأستال    طارق محتد سيد       أ.م/  -2

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     مدرسد/ عبد الحتيد عصام شاهيق      -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام ط/ أوتد وتدى بدر وشيش   -37

 عننان الرسالة

 " استعادة وراة االمعام بعد التخدير الالى مقارنة بالتخدير النصفى فى النالدات القيصرية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    م  أستال   مهنى محتند عبد الستار  أ.د/  -1

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    م  أستالأ.م/ محتد عبد هللا رزق              -2

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    د/ أوتد محتد ننفــــت             مدرس  -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام تام اسالم محتد على  يط/ ش -38

 عننان الرسالة

 " درو مناار الروم ومناار البطق فى تقييم تأخر االنجاب غير التفسر

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال   محتد سالمة عاد  أ.د/  -1

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    م  أستالأ.م/ رع  محتد داود               -2

  عامعة التننفيةالتنليد و النسام    د/ محتد السباعى عنتر    مدرس  -3

 ماعستير التخدير والحناية الترازة        أوتد مصطفى محتند الدسننى ط/  -39

 عننان الرسالة

 تعزيز التعافى بعد الجراوة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية والعنــــــــايةالتخــــــدير   أستال أوتد عبد الرؤوف متنلى   أ.د/  -1

 عامعة التننفية  أ.م/ وسام الديق عبد الروتق سلطان            مدرس التخــــــدير والعنــــــــاية -2

 ماعستير ط  الحاالت الحرعــــــــــة محتد طالل سعيد عسار ط/  -40

 عننان الرسالة
 رعاية الترازة تحسيق التصتيم والجندة بنودات الحاالت الحرعة وال

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستال واتم أميق عطا هللا      أ.د/  -1

 أ.م/ أوتد على عبد العزيز أوتد          مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 ط  االطفال   ماعستير      محتد أميق أوتد الشافعىط/  -41
 الرسالة عننان

معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائيمة المذيق يعيشمنن فمى منطقمة 

 ننيسنا

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـــــــــ  االطفــــــــال   أستال    على محتد الشافعى       /دأ. -1

 االطفال  عامعة التننفيـــــــــــة أ.د/ داليا منير الالهننى       أستال م ط  -2

 ة التننفيةــــــــعامعد/ زيق عبد اللطيف عتر        مدرس ط  االطفــــــــال   -3

 عامعة التننفيةد/ وائت عباس بحب                مدرس طـــــــ  االطفــــــــال   -4



 ط  االطفال   ماعستير       عتاد وتدى السيد وتيدة ط/  -42
 عننان الرسالة

معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى منطقة 

 براة السب  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـــــــــ  االطفــــــــال   أستال    على محتد الشافعى    /دأ. -1

 أستال م ط  االطفال  عامعة التننفيـــــــــــةأ.د/ داليا منير الالهننى        -2

 ة التننفيةــــــــعامعد/ زيق عبد اللطيف عتر        مدرس ط  االطفــــــــال   -3

  عامعة التننفيةد/ وائت عباس بحب                مدرس طـــــــ  االطفــــــــال   -4

 االطفال   ط  ماعستير       ايرلس ستعان محروس نقنالط/  -43
 عننان الرسالة

 " معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى منطقة تال 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    على محتد الشافعى        /دأ. -1

 أ.د/ داليا منير الالهننى           أستال م ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية  -2

 ة التننفيةـــعامعد/ زيق عبد اللطيف عتر         مدرس  ط  االطفــــــــال   -3

 ة التننفيةـــعامعد/ وائت عباس بحب               مدرس  ط  االطفــــــــال   -4

 ط  االطفال   د مصطفى السيسى  ماعستير    ط/ عبد هللا محت -44
 عننان الرسالة

" تقيم مستنى الاارنتيق الالى فى الدم فى االطفال الذيق يعاننن مق الفشت ويخضعنن لديال دمنى 

 فى مستشفى عامعة التننفية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال           فهيتة محتد وسان  /دأ. -1

 أ.م/ محتد سليتان رزق           أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -2

 ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية مدرس            زيق عبد اللطيف عتر أ.د/  -3

 ط  االطفال   ماعستير         هبه سليتان عبد الهادى سليتان ط/  -45
 عننان الرسالة

معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق اطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن منطقة 

 الباعنر 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال   على محتد الشافعى      /د -1

 أ.د/ داليا منير الالهننى   أستال  م طــ  االطفال  عامعة التننفية  -2

 ة التننفيةـــعامع  مدرس  ط  االطفــــــــالد/ زيق عبد اللطيف عتر      -3

 ةـــعامعد/ وائت عباس بحب               مدرس  ط  االطفــــــــال   -4

 ط  االطفال   ماعستير    ط/امنية عبد الحتيد محتد التحالوى   -46
 عننان الرسالة

 " دراسة سرعات خاليا االنسجة العضلية للقل  لعتت نيم مرععية لالطفال 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال       فهيتة محتد وسان  /د -1

 أستال  طــ  االطفال  عامعة التننفية  أوتد أننر خطاب    أ.د/  -2



 ة التننفيةـــعامع  االطفــــــــالمدرس  ط  د/ رانيا صالح الزيات     -3

 ة التننفيةـــعامع  مدرس  ط  االطفــــــــالد/ باسم عبد الفتاح الجزار     -4

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ شيتام طارق محتد الترعتان  -47
 عننان الرسالة

التصابيق "دراسة تعدد الشات الجينى لتحفز تينمر نياروزيس فااتنر الفا فى االطفال 

 بااللتهاب الرئنى التاتس 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال      فادى محتد الجندى  /د -1

 طــ  االطفال  عامعة التننفية   مدرس محتد سعيد التااوى    أ.د/  -2

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ اسرام عادل محتد الشافعى التليجى  -48
 عننان الرسالة

"  معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى 

 منطقة الشهدام  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال      على محتد الشافعى  /د -1

 طــ  االطفال  عامعة التننفية   أستال م داليا منير الالهننى   أ.د/  -2

 طــ  االطفال  عامعة التننفية د/ زيق عبد اللطيف عتر  مدرس -3

 طــ  االطفال  عامعة التننفية د/ وائت عباس بحب        مدرس -4

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ أوتد محتد عبد الفتاح ابن عياد    -49
 عننان الرسالة

" ناام النقاط بعينة الدم التأخنلة مق الحبت السرى اداللة مبارة للتنبؤ بتستم الدم التبار فى 

 االطفال وديثى النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال             غادة محتد التشد  /د -1

 طــ  االطفال  عامعة التننفية زميت  ونان مصطفى السيد    أ.د/  -2

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ ايناس عبد التنعند محتند سالمة    -50
 عننان الرسالة

 التقييم االالينياى لحديثى النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال     سهير سيد ابن العال       /د -1

 طــ  االطفال  عامعة التننفية أستال  مها عاطف تنفيق    أ.د/  -2

 طــ  االطفال  عامعة التننفيةأ.م/ داليا منير الالهننى      أستال م  -3

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ ايتان محتد على الجتال    -51
 عننان الرسالة

" معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى 

 منطقة شبيق الانم 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال      على محتد الشافعى  /د -1

 طــ  االطفال  عامعة التننفية   أستال م داليا منير الالهننى   أ.د/  -2



 طــ  االطفال  عامعة التننفية د/ زيق عبد اللطيف عتر  مدرس -3

 طــ  االطفال  عامعة التننفية د/ وائت عباس بحب        مدرس -4

 الصحة العامة وط  التجتت   ماعستير    ط/ شيريق مرزوق دربالة    -52
 عننان الرسالة

عام ( محافاة  12-6التبنل الليلى الالدارى بيق تالميذ التدارس االبتدائية  دراسة وبائية لترض 

 اليربية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 ة التننفيةــــــعامعأستال الصحة العامة    محتند السيد ابن سالم    /د -1

 عامعة التننفية الصحة العامة    أ.د/ صفام عبد الفتاح بدر    أستال    -2

 عامعة التننفيةالصحة العامة    أ.م/ هنيدا محتد أننر الشاللى     أستال م  -3

 عامعة التننفيةالصحة العامة    د/ فاتق عز العرب محتد يننس   مدرس  -4
 

 

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها  مصطفى أننر عبد الرويم ط/  -53

 عننان الرسالة

 مرضى تشت  الابد وسرطان الابد " دراسة مستنى فيتاميق  د( فى مصت

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالتناطق الحارة     أستال              عتال سعد الدي       /دأ. -1

 مدرس التناطق الحارة عامعة التننفية        أ.م/ مؤمنة سعيد الحامنلى          -2

 مدرس الايتيام الحينية   عامعة التننفية     د/ شريق صبحى السيد النيدانى        -3

 ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها   طارق محتد منصنر ط/  -54

 عننان الرسالة

 " دراسة عامت الفنن ويلبراند لترضى التشت  الابدى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم التناطق الحارة   أستال  عاطف ابن السعند على       /دأ. -1

 ارة  عامعة التننفية ـــــــــق الحـــــــمدرس التناط     أ.م/ مؤمنة سعيد الحامنلى       -2

 مدرس الايتيام الحينية   عامعة التننفية     شريق صبحى السيد النيدانى       د/  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ مصطفى محتد صالح الديق    -55

 الرسالةعننان 

 تقييم عالج الترولة الناودة لسرطان الجان  االيسر للقنلنن 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة      أستال  محتد صبرى      /مأ. -1

 .د/ محتد وامد التليجى       مدرس الجراوة العامــة   عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ أوتد على عيق شناة   -56

 عننان الرسالة

 مضاعفات أثنام وبعد الجراوة الستئصال اليدة الاارية بالتناار

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةعراوة االورام     أستال عالم عبد العايم السيسى       /دأ. -1

 .د/ محتد وامد عبد الستار التليجى        مدرس  الجراوة العامة  عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ فنزى مبروك محتــد      -57

  عننان الرسالة



 تقييم العقد الليتفاوية الحارسة بطريقة التقاط  التجتدة أثنام العالج الجراوى لسرطان الثدى التبار

 االشراف لجنـــــــــــة 
 عامعة التننفيةأ.د/ هيام عبد الستي  عياد         أستال ورئيس نسم الباثنلنعى  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة     أستال عالم عبد العايم السيسى            /دأ. -2

 فية .د/ على عتال الديق العرينى         أستال  الجراوة العامة  عامعة التنن-3

 د/ محتد وامد التليجى              مدرس الجراوة العامة  عامعة التننفية -4

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ أسامة رمضان فرج سالم         -58

 عننان الرسالة

دراسة مقارنة بيق عقار الريفارواسابان والنارفاريق فى مرضى الترولة الحادة للخثار النريدى 

 واالمانفى ضنم الافامة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ نهاد عبده زيد         أستال م الجراوة العامة  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة مدرس  يحى محتد الخطي          /دأ. -2

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ مايات فايق ونا بدوى       -59

 عننان الرسالة

 أهتية نسبة بيق مساوة الشباة ومنطقة فتحة الفتق فى اصالح الفتق الجار سرى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة  أستال  أيتق أوتد البتانننى    /دأ. -1

 أ.د/ طارق محيى راع                 أستال م الجراوة العامة  عامعة التننفية  -2

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ طارق محتد وعيه عبد الرازق سرور    -60

 عننان الرسالة

 دراسة مقارنة لتحديد التننيا االمثت لرف  القسطرة البنليه ما بعد عراوة اصالح االوليت السفلى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم عراوة التجتيت   أستال  طارق فؤاد عبد الحتيد اشع    /دأ. -1

 أ.د/محتد صبرى عتار                أستال م الجراوة العامة  عامعة التننفية  -2

 د/ أوتد عبد العزيز تعل      مدرس  عراوة التجتيــــت   عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة ط/ محتند عباس عبد الشافى   -61

 الرسالةعننان 

" استئصال الثدى م  تجني  الجلد واعاده بناؤه باالستخدام الفنرى للعضلة الاهرية العريضه 

 مقارنة باعادة بنام الثدى الالوق بعد استئصال الثدى التنسعى التعدل 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية   الجراوة العامة أستال    أوتد فرج القاصد       /دأ. -1

 الجراوة العامة  عامعة التننفية  مدرس             وامد التليجى أ.د/محتد  -2

 ماعستير    عراوة االلن واالنف والحنجرة       وائت فهتى محتدى الخنلىط/  -62

 عننان الرسالة

 تقييم لدور عتلية ترني  طلبة االلن باستخدام التناار واليضروف فى عالج ثق  مرازى عاف 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم االنف والحنجرة  أستال عصام عبد الننيس بحيرى     /دأ. -1

 أ.د/ عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى     أستال االنف وااللن والحنجرة  عامعة التننفية  -2

 التننفية عامعةأستال م  االنف وااللن والحنجرة        أشرف على الدمرداش د/  -3

 ماعستير االشعة التشخيصية    أوتد عابر الصناف ط/  -63



 عننان الرسالة

 الدور الحالى لتسلست االستعادة العاسية للزمق االول فى التصنير العصبى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم االشعة التشخيصية   أستال  محتد شننى عبد هللا     /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   د/ رواب محتد وبي         مدرس  -2

  0التنافقة على تسجيت منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار:

 والدكتوراه تعديل فى لجنة االشراف  لدرجة الماجستير  -ثانيا :

    االشعة التشخيصية ماعستير   ايتان على محتند عبيد ط/  -1
 اضافة د/ دينا متدوح سراج  ووللع برف  د/ سنزان فؤاد عتر 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةاالشعة التشخيصية   أستال أ.د/ بستة عبد التنعم دسننى    -1

 التننفية عامعــةأ.م/ دينا متدوح ســـراج                  مدرس االشعة التشخيصية    -2

 أ.م/ وازم متنلى عتر              مدرس االشعة التشخيصية   معهد الابد عامعة التننفية  -3

 ط/ محتد عبد اللطيف عسران   ماعستير االمراض العصبية والط  النفسى  -2

 وللع برف  أ.م/ ستية محتند السيد 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــة  الط  النفسى أستال    لتيام عتال الديق الحتراوىأ.د/  -1

 ماعستير  طـــ  االطفــال    منار وامد عبد الحتيد الحبشىط/  -3

 وللع باضافة أ.م/ باسم عبد الفتاح الجزار  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةط  االطفال   أستال أ.د/ فهيتة محتد وسان      -1

 أ.م/ محتد عتال الديق الهلباوى     مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -2

 التننفية  عامعــةأ.م/ باسم عبد الفتاح الجزار         مدرس ط  االطفال   -3

  الجراوة العامـــةماعستير  أوتد طاهر مصطفى ععفر ط/  -4

 وللع باضافة د/ يحيى محتد الخطي  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالجراوة العامة  أ.د/ ايتق أوتد البتانننى        -1

 أ.م/ يحيى محتد الخطي              مدرس الجراوة العامة  عامعة التننفية  -2

 التننفية  عامعــةأ.م/ وليد محتد عتران             مدرس الجراوة العامــة   -3

  الجراوة العامـــةماعستير    وسيق ابن العطاابراهيم ط/  -5

  محتد وامد مليجى  /وللع باضافة د

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالجراوة العامة  أستال    سليتان عبد الروتق الشخص أ.د/  -1

  مدرس الجراوة العامة  عامعة التننفية           محتـــــد وامــــــد مليجى أ.م/  -2

 مدرس الجراوة العامة  عامعة التننفية     د/ عبد التنعم فريد محتد                    -3

  الايتيام الحينيةماعستير  ط/ أستام أوتد على محتد    -6

 شادن معاويه ونفى /ضافة دبرف  د/ واتم محتند السباعى  واوللع 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 ــــــــالتننفي عامعــة  أستال الايتيـــــام الحيــــــــــنية منال عبد العزيز سعفان   أ.د/  -1

 السادات  عامعــةمعهد بحنث الهندسة  أ.د/ شادن معاويه ونفى                أستال الايتيام الحينية -2



 التننفية عامعــة  نيةد/ منى صالح الديق وبي           مدرس الايتيـــــــام الحيــــــــــ -3

 د/ سنزى فنزى عنهــــر           مدرس عالج االورام عامعــــــــــــة التننفيــــــــــة-4

 التنافقة على تعديت فى منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :
 

 

 
 

  -والدبلنم والداتنراه :إليام القيد  لدرعة التاعستير  -ثالثا :
 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير  محمود محمد عبد الرحمن اللمعى 1
 ط  االطفــال ماعستير  الدجوىدينا سامى فارس  2
 ط  االطفــال ماعستير  هبه سعيد حمزة محفوظ 3
 ط  وعراوة العيق  داتنراه  محمد عبد المقصود 4
 ط  وعراوة العيق  داتنراه  سالى محمدى البسيونى حسن جاد  5
 ط  وعراوة العيق  داتنراه  اكرام محمد محمد أحمد العشماوى 6
 ط  وعراوة العيق  داتنراه  مى عبد الخالق عطية خالد  7
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  وليد رجب عبد هللا  8
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  محمد مشرف عبد السميع  9
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  أحمد لطفـــــــــى السيد  10
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  تامر حربــى محمــــد 11
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  مصطفى عزت مصطفى 12
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  أسماء محمد توفيق  13
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  شيماء أنور مصطفى  14
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  عماد عبد العزيز زكى  15
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  عيسىمحمد ابو الوفــــــا  16
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  ابو شنبأحمد شوقى حامد  17
 أمراض الباطنة العامة  دبلــــــنم  محمد حسين محمد عبد الناصـر 18
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  ريهام السيد حسن سليمان  19
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  أحمد أحمد محمد المهدى  20
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  مصطفى عبد الصبور حسين السيد 21
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  محمود محمد أحمد بركات  22
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  الدسوقى خالد الدسوقى جالل  23
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  محب حلمى مسيحة  لمايك 24
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  محمود محمد حسنين الفقى  25
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  ايهاب محمد عبد الوهاب العوض  26
 ط  التناطق الحارة وصحتها دبلــــــنم  هيثم محمود توفيق أحمد  27
 الحارة وصحتهاط  التناطق  دبلــــــنم  عالء جمال عبد المقصوب محمد  28
 ط  وعراوة العيق  دبلــــــنم  نجوى عبد الفتاح عثمان سعد  29



 ط  وعراوة العيق  دبلــــــنم  محمود أسامة صبرى عبد الفتاح  30
 ط  وعراوة العيق  دبلــــــنم  اسماعيل محمد اسماعيل عبد الرحمن  31
 ط  وعراوة العيق  دبلــــــنم  محمد ابراهيم محمد السعيد 32
 عراوـة العاــام  داتنراه  يحيى توفيق عبد المجيد الكيالنى  33
 الجراوـة العامــة داتنراه  أحمد محمود ابراهيم شليبه  34
 الجراوـة العامــة داتنراه  حاتم محمد أمين عبد الرحيم  35
 الجراوـة العامــة داتنراه  أحمد اسماعيل يوسف عفيفى  36
 الجراوـة العامــة داتنراه  عماد الدين ابراهيم العزاوى  37
 الجراوـة العامــة داتنراه  فتحى زين العابدين محمود رمضان  38
 الجراوـة العامــة داتنراه  ابراهيم جمال ابراهيم سمير  39
 الجراوـة العامــة داتنراه  السيد عبد الستار السيد ابراهيم  40
 الجراوـة العامــة داتنراه  محمد أحمدعماد ابراهيم  41
 الجراوـة العامــة داتنراه  محمد أحمد على أحمـــد  42
 الجراوـة العامــة داتنراه  محمد محمود محمد سيد أحمد  43
 الجراوـة العامــة داتنراه  رضا عبده على عبده  44
 عراوـة العاــام  دبلـــنم  مصطفى محمود أمين عبد العاطى  45
 عراوـة العاــام  دبلـــنم  أحمد حلمى محمد عيسى  46
 عراوـة العاــام  دبلـــنم  أسامة محمد العباسى محمد  47
 عراوـة العاــام  دبلـــنم  حازم مصطفى عبد العليم مصطفى  48
 عراوـة العاــام  دبلـــنم  محمد شوقى على عيسى  49
 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  محمد المنزالوىأحمد محمد عوض  50
 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  جومان عبد اللطيف محمد الجمل  51

 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  ريم محتد على عبد الروتق  52

 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  محتند أوتد عبد العزيز السيد سليتان  53

 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  محتد عبد القادر عبد التعبند السباعى  54

 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  محتد عتال طه على عتــــر 55

 الجراوــة العامـــة دبلـــنم  أوتد وسق محتد وسيق ابن زعيتة  56

 ط  وعراوة العيق  دبلـــنم  على محتد وسق سليتان الرمادى 57

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  مروة ستير عبد الحليم عجاج  58

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  دينا وافظ محتد الطنيت  59

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  شيتام السيد محتد استاعيت  60

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  محتند محتد عيد على  61

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  محتد فاروق محتد على  62

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  أوتد عبد الناصر أوتد محتد  63

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  هبه استاعيت عبد النعيم  64

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  استام عتر عبد العال طــه  65

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  عترو عبد الحايم دياب  66

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  أشرف وتدى عبد الجناد  67



 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  شيتام محتد محتد وافظ محتد  68

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  أستام محتد وسق عاللى  69

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  بسنا فخرى أوتد عتر  70

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  محتد أوتد محتند أوتد  71

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  نجالم مهدى سعيد وسنيق  72

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  واتم على أوتد عبد التطل   73

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  دعام محتد وسق عاللى  74

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  على فنلى عبد الســــالم  75

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  عتر عبد العزيز النجــار  76

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  هيام شحات ابن النفا محتند  77

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  وسق اميق وسق عبد الناود  78

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  شيريق عابر عبد التجيد  79

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  أستام اتال الديق محتــد  80

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  محتد محتند وسيق وسانيق  81

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  دعام محتد محتد طه  82

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  نهى أوتد ستعان التتامى  83

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  فاطتة محتد وامد الشرناوى  84

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  نستة محتد شعبان عبد التجيد  85

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  نهاد مجدى طلعا عبد اللطيف  86

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  مروة عبد الستار الشناوى  87

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  شستام عبد العزيز محتد على  88

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  الزهرام ناسد فايد محتد هالل  89

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  عال التابعى محتند السب   90

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  هند محتند محتند وسانيق  91

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  بستة محتد محتد عبد الفتاح  92

 طـــــ  االســـــــــرة دبلـــنم  -ابراهيم سند ابراهيم عتارة  93

 

 0التنافقة على اليام القيد لالطبام التذانريق بعالية   -القرار :

 0تعديت منضنق الرسالة   لدرعة التاعستير والداتنراه   -: رابعا

 ط/ شريف صبحى منشاوى خليفة عامر  داتنراه التنليد وأمراض النسام  تعديت عنهرى  -1

 التعديتبعد منضنق الرسالة 
 السننار التهبلى وسننار البطق فى نقت االعنة فى الحقق التجهرى" دراسة مقارنة استخدام 

 ط/ هديت عبد السالم محتد ابراهيم       ماعستير االشعة التشخيصية  تعديت غير عنهرى  -2

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

تسال م  االبحار العصبى أثنام العتليات على عراوات  3تأثير التصنير بالرنيق التيناطيسى 

 ق االطفال البؤرىصر
 ماعستير  عالج االورام والط  الننوى   تعديت غير عنهرى ط/ ستر وسنى سليتان وسق   -3

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

 تقييم مستقبت هيرتننين فى واالت سرطان القنلنن والتستقيم 



 0لالطبام التذانريق بعالية  تعديت فى منضنق الرسالةالتنافقة على   -القرار :

 
 

 

 

 

 

 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  خامسا
 

 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير محمد سليمان عبد الجواد شلبى 1

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير هبه محمد نجيب على على  2

 الحرعةط  الحاالت  ماعستير رشا حمدى منصور محمد  3

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير أحمد رأفت بدوى محمد  4

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير منال السيد محمد توتو 5

 التخدير والعناية الترازة ماعستير محمود ابراهيم مرسى فياض 6

 التخدير والعناية الترازة ماعستير أمل محمد عبد العزيز  7

 التخدير والعناية الترازة ماعستير سميرة فؤاد عياد  8

 التخدير والعناية الترازة ماعستير هند محمود أنور محمد نصار 9

 االمراض الصدرية والتدرن ماعستير ابراهيم ابو رية البنا  10

 االمراض الصدرية والتدرن ماعستير  بسمة سالم عمر سالم  11

 االمراض الصدرية والتدرن ماعستير هبه مصطفى نجــــم  12

العلنم الطبية االساسية    ماعستير دعاء زغلول محمد شبل  13

 الفارماانلنعيا االالينياية ( 
 العلنم الطبية االساسية  ماعستير ابتهال محمد السيد جلبط  14
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 ط/ هدرا هانى ثابا عيد  ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى  -30



  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وفيق محتند الشيخ       أستال االمراض العصبية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عبد الناصر على مراد     أستال االمراض العصبية   عامعة بنها -2

 أستال م الط  النفسى  عامعة التننفية      أ.د/ رشا على القبانى       -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة   أميرة محتد السيد ينسف ط/  -31

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وسق عبد الهادى أوتد     أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 العامة عامعة التننفيةأ.د/ محتند عبد العزيز ننره     أستال الباطنة  -2

 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي            أستال الباطنة العامة  عامعـــــــة التننفية  -3

  أ.د/ عزت مصطفى محتد      أستال الباطنة العامة  عامعـــــــة الزنازيق -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ أميرة محتد عبد العزيز التصرى   -32

  -تنانشـــة :لجنــــة ال

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية  صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 الباطنة العامة عامعة التننفيةم أستال     أشرف غري  ضل  أ.د/  -2

 الزنازيق  الباطنة العامة عامعةم أستال أ.م/ ايتق فتحى عرفه         -3

 

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ شريف عنض الششتاوى  -33

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية  صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ محتد أوتد شعبان          -2

 صنرةطنـــــة العامـــــة  عامعة التنالبام أستال أ.م/ أستام فاروق عنيق          -3

  الباثنلنعـــى ماعستير     سارة فهتى محتد ابن السعند ط/  -34

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مشيرة محتد عبد الناود      أستال الباثنلنعـــى  عامعة التننفية -1

 أ.د/ رواب منير ستاة   أستال الباثنلنعـــى  عامعة التننفية -2

 أ.د/ عفاف محتد الشافعى   أستال الباثنلنعـــى  عامعة طنطـــا  -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة   عبد الروتق على على ابن شادىط/  -35

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وسام فريد عبد العزيز      أستال التخـــــــدير   عامعـــــة طنطا  -1

 أستال التخدير والعناية   عامعـة التننفية     أ.د/ خالد منسى ابن العنييق -2

 أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى      أستال م التخـــــــــــدير   عامعـــــة التننفية -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة      عبد الحتق على على ابن شادىط/  -36

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال التخدير عامعةطنطــا أ.د/ أوتد على عبد الحتيد الضب        -1

 أ.م/ خالد منسى ابن العنيق       أستال التخدير   عامعة التننفيـــة -2

 أستال م التخدير   عامعة  التننفية           أ.م/ ياسر ابراهيم فتحى  -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة    منال السيد محتد تنتن ط/  -37

  -لجنــــة التنانشـــة :

 د/ أوتد على عبد الحتيد   أستال التخــــــــدير عامعــــــــة طنطــاأ. -1



 أ.د/ أيتق أوتد راضــى      أستال م التخــــــــدير عامعــــــــة التننفية -1

 أ.م/ نجنى محتد ضحــا     أستال م التخدير معهد الابد عامعة التننفية -2

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة    محتد مهدى عبد العليم شاهيق ط/ -38

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عصام عبد الحتيد غنيم         أستال م التخدير   عامعة التننفيــة  -1

 أ.م/ صفام محتد هالل             أستال م التخدير عامعة التننفية  -2

 دير   عامعة االساندريةأ.م/ مصطفى عبد العزيز مصطفى             أستال م التخ -3

 ط/ ريهام عبد التعز عبد الصتد عبد السالم  ماعستير  التخدير والعناية الترازة   -39

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال التخدير   عامعة التننفيــة      خالد أوتد ياسيق أ.د/  -1

 التخدير   عامعة التننفيــة م أستال أ.م/ خالد منسى ابن العنيق  -2

 التخدير   عامعة التننفيــة م أستال أ.م/ أسامة عبد هللا الشرناوى    -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة  ط/ هند محتند أننر محتد نصار    -40

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التخدير   عامعة االساندريةأ.د/ مصطفى عبد العزيز     أستال  -1

 التننفية التخدير   عامعة أستال   أ.د/ صفام محتد هالل       -2

 التخدير   عامعة التننفيــة م أستال      عصام عبد الحتيد غنيم أ.د/  -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة  ط/ ستيرة فؤاد عياد    -41

  -لجنــــة التنانشـــة :

 االساندريةالتخدير   عامعة أ.د/ خالد أوتد ياسيق            أستال  -1

 التننفيةالتخدير   عامعة أ.د/ نجنى محتد ضحى         أستال م  -2

 التننفيةالتخدير   عامعة أ.م/ أمانى سعيد عتار              أستال م  -3

 0لالطبام التذانريق بعالية  التنافقة على تشايت فى لجنة الفحص والتنانشة -القرار:

 0لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم  ايقاف القيد والتسجيت      -:سابعا
 

ط/ صفام محتد سالم سالم    داتنراه   التخدير والعناية الترازة        لتدة عام مق  -1

  2018وتى ابريت  2017ابريت 

 2017ط/ شيتام عتاد الديق مأمنن محتد   داتنراه   الباثنلنعى  لتدة عام مق أاتنبر  -2

 2018وتى أاتنبر 

 2017تق السيد أوتد عامر  داتنرة  عراوة القل  والصدر لتدة عام مق أاتنبر ط/ أي -3

 2018وتى أاتنبر 

 2017ط/ أوتد محتد أننر سالم   داتنراه   أمراض الباطنة العامة لتدة عام مق ابريت  -4

 2018وتى ابريت 

ق ابريت ط/ محتند ونفى نبارى   داتنراه  أمراض القل  واالعية الدمنية لتدة عام م -5

  2018وتى ابريت  2017

ط/ محتد وسنيق عطية أوتد     ماعستير  عراوة التسالع البنلية    لتدة عام أاتنبر  -6

  2018وتى أاتنبر  2017

ط/ نرميق محتد محتند الجاويش ماعستير  الباثنلنعيا االالينياية لتدة عام مق أاتنبر  -7

 2018وتى أاتنبر  2017



صالح سعيد ماعستير  الباثنلنعيا االالينياية لتدة عام مق أاتنبر ط/ فاطتة الزهرام  -8

 2018وتى أاتنبر  2017

 

وتى أاتنبر 2016ط/ نشنى محتــد فرج    ماعستير ط  االطفال لتدة عام مق أاتنبر  -9

2017  

وتى 2016ط/ ايتان صبحى على داود  ماعستير ط  االطفال لتدة عام مق أاتنبر  -10

  2018أاتنبر 

ط/ السعيد زيق محتـــد  ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية  لتدة عام أاتنبر  -11

 2014وتى أاتنبر  2013

ط/ محتند سعيد محتند سعيد ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية  لتدة عام  -12

 2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

لقل  واالوعية الدمنية  لتدة عام ط/ محتد ابراهيم عبد الحتيد   ماعستير  أمراض ا -13

 2018وتى ابريت  2017ابريت

ط/ نهال العليتى ابراهيم سعد هللا   ماعستير  االشعة التشخيصية لتدة عام مق أاتنبر  -14

 2017وتى أاتنبر  2016

ط/ هانى محتند خليفة خالف   ماعستير  التنليد أمراض النسام  لتدة عام مق أاتنبر  -15

  2017بر وتى أاتن 2016

ط/ أوتد وتدى تنفيق طاي    ماعستير  التنليد أمراض النسام  لتدة عام مق أاتنبر  -16

  2017وتى أاتنبر  2016

وتى  2016ط/ هانى عادل منصنر   ماعستير الجراوة العامة لتدة عام مق أاتنبر  -17

 2017أاتنبر 

وتى  2016مق أاتنبر  الجراوة العامة لتدة عامط/ ايتق وتدى السجاعى  ماعستير  -18

 2017أاتنبر 

ط/ ريهام عبد التعز عبد الصتد  ماعستير  التخدير والعناية الترازة لتدة عام مق  -19

 2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

ط/ أوتد عبد هللا ابراهيم سليتان   ماعستير  التخدير والعناية الترازة لتدة عام مق  -20

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

ط/ نرميق فتحى رياض الشرناوى  ماعستير ط  وعراوة العيق  لتدة عام مق أاتنبر  -21

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ ابتسام عبد التنعند سالمة   ماعستير  االمراض الصدرية لتدة عاميق مق أاتنبر  -22

  2018وتى أاتنبر  2015

ية والتناسلية     لتدة ط/ الشيتام محتد بهام الديق وسانيق  ماعستير االمراض الجلد -23

 2018وتى أاتنبر  2017عام مق أاتنبر 

لتدة عام مق عراوة االلن واالنف والحنجرة دبلــنم     عاطف أوتد أوتد ابن عيله ط/  -24

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

أاتنبر لتدة عام مق  التنليد وأمراض النسامدبلنم          غادة على بينمى عبد هللا ط/  -25

 2018وتى أاتنبر  2017

ط / ياستيق رشاد ياسيق االعصر  دبلنم االمراض الجلدية والتناسلية     لتدة عام مق  -26

 2018وتى ابريت  2017ابريت 



ط/ محتند عطية عبد الحتيد  دبلنم  أمراض القل  واالوعية الدمنية لتدة عام مق  -27

 2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

وتى  2014د الحتيد   دبلنم الجراوة العامة لتدة عام مق ابريت ط/ بهام مرزوق عب -28

 2015ابريت 

ط/ تامر ابراهيم محتد الخرادلى  دبلنم  عراوة االلن واالنف والحنجرة لتدة عام مق  -29

 2015وتى أاتنبر  2014أاتنبر 

ابريت  لتدة عام مقالتنليد وأمراض النسام ط/ محتد فنزى عبد الناود الشافعى  دبلنم  -30

 207وتى ابريت  2016
 0التنافقة على ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية  -القرار:

 0نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:ثامنا
 

عامعة  مق الية الط      الجراوة العامة          ماعستير   أوتد ستير محتد عتال الديق   ط/  -2

 عيق شتس الى الية الط  عامعة   التننفية  

مق الية              االمراض العصبية والط  النفسىماعستير    محتند أشرف عبد التنعم ط/  -3

 عامعة االزهر الى الية الط     عامعة التننفية   الط 

 0 ةــــــــــالتنافق -القرار:

أمممراض القلمم  واالوعيممة الدمنيممة   منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى   -تاســعا :

أممراض تير نـــمـيده لدرعـمـة التاعسمـ نمد تـمـم اعتتمـادابراهيم وسمق ابمراهيم النتمراوى /للطــال 

الثانى والجـــزم 2012 أاتنبرزم دورووصـت على الج2011بدورة  أاتنبر   القل  واالوعية الدمنية

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016ابريتدور
 ةــــــــــالتنافق -القرار:
ـــمـة/ منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليـــــمـا فمى طــــــمـ  االسـمـرة   للطــالبــ   -:عاشرا 

بمدورة  ط  االسـمـرة   ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعــة التاعســــــــتير نشنى أوتد متنلى بريق    

والجــمممممـزم الثمممممانى دورابريمممممت 2015ووصــــــمممممـت علمممممى الجـــــــمممممـزم دورابريمممممت 2014أاتمممممنبر

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016

 ةــــــــــالتنافق -القرار:
منـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى طــــــممممـ  االسـممممـرة      -:وممممادى عشممممر

نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير    نهاد محتد محتد ااممت عفيفمى للطــالبــــــة/ 

لثمانى والجــمـزم ا2016ووصــــــمـت علمى الجـــــــمـزم دورابريمت 2014بدورة  أاتنبرط  االســرة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017دورابريت 
 ةــــــــــالتنافق -القرار:

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى طـــــــ  االســرة   للطــالبــــــة/    -:ثانى عشر

    ستيه السيد عبد الفتاح ننار 

ووصـــــــت على 2013بدورة  أاتنبرط  االســرة   ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعــة التاعســــــــتير 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2015أاتنبروالجـــزم الثانى دور2014الجــــــــزم دورابريت 
 ةــــــــــالتنافق -القرار:

منـــــمممممـ  دبلـــــــمممممـنم الدراســـمممممـات العليـــــمممممـا فمممممى طــــــمممممـ  االسـمممممـرة      -:ثالمممممث عشمممممر

طم  تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير سمتاح محتمد الشمناوى الجتمال للطــالبــــــة/ 

والجــمممـزم الثمممانى 2014ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2013بمممدورة  أاتمممنبراالسـمممـرة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2015ابريتورد



 ةــــــــــالتنافق -القرار:

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى طـــــــ  االطفــــــمـال للطـمـالبة/    -:راب  عشر

طــــــمـ  ند تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير أمانى وفنى عبد الروتق السبعاوى   

والجــمممـزم الثمممانى 2012ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2011بمممدورة أاتمممنبر االطفمممال 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا" 2017دورابريت 
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى الجراوـــــمـة العامـمـة  للطـمـال /    خامس عشر

الجراومة نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير  اسالم ابن التجد عبد الحتيمد النيمدانى 

ــمممـزم الثمممانى والج2013 ابريمممتووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2012بمممدورة ابريمممت العامـمممـة  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2015دورأاتنبر
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى عراومة االنمف وااللن والحنجمرة          -:سادس عشر

عراوممة نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير    أوتممد فممنزى نامميم هنممدى للطـممـال / 

ووصــــــممممممـت علممممممى الجـــــــممممممـزم 2008بممممممدورة أاتــــــــممممممـنبر االنممممممف وااللن والحنجممممممرة       

 "  عدابتقـــــــــدير عـــــــام " عيد 2012والجـــزم الثانى دورأاتنبر 2009أاتنبردور
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدرية والتممدرن            -:سمماب  عشممر

االممراض ند تـمـم اعتتمـاد نيمدها لدرعـمـة التاعســمـتير دينا ابراهيم مصطفى وامد للطــالبــــــة/ 

والجــممـزم الثممانى 2013ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2012بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2014 أاتنبردور
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدرية والتممدرن            -:ثممامق عشممر

نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير أميممرة عبممد الباسممط صممابر شمماهيق للطــالبـــــممـة/ 

والجــمـزم 2015ووصت على الجمـزم دورابريمت 2013بدورةا أاتنبر  االمراض الصدرية والتدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016ابريت الثانى دور
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

ة والتممدرن         العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدريمنـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات    -:تاسمم  عشممر

نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير أوتممد عبممد التقصممند اسممتاعيت الجممنهرى /للطـممـال 

والجــمـزم 2013 أاتمنبرووصمت علمى الجمـزم دور2013  بدورة ابريتاالمراض الصدرية والتدرن  

 عـــــــام " عيد "بتقـــــــــدير 2015ابريت الثانى دور
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

منـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى أمممممراض الباطنممممة العامممممة         -:العشممممرون

أممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيدها لدرعـمـة التاعســـــــمـتير للطــال / عتروأوتد محتد الرخ     

والجـــزم الثانى 2013ووصـــــــلا على الجــــــــزم دورأاتنبر 2012أاتنبر بدورة الباطنة العامة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " مقبنل  " 2016دورابريت
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى أمممراض الباطنممة العامممة         -:الناومد والعشممريق 

أممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيدها لدرعـمـة التاعســـــــمـتير أوتد نطم  ابمراهيم نطم  للطــال / 

الثمانى والجــمـزم 2016ابريت ووصـــــــلا على الجــــــــزم دور2015 ابريت بدورة الباطنة العامة   

 "   عيد بتقـــــــــدير عـــــــام " 2017دورابريت



 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثانى والعشريق

 للطال / أسامة محتد ابن بار           تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية   

 2014فى امتحان داتنراه الجزم االول دور ابريت نج  الطال   -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثالث والعشريق

 للطالبة/ داليا ابراهيم محتد مرسى              تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام     

 2012نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  أاتنبر  -

 2015نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

الراب  والعشريق:-   اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــــنراه  فى تخصـــص/ 

للطالبة/ أمانى محتد صالح الديق                      العلنم الطبية االساسية   الايتيام الحينية الطبية (   

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــــنراه  فى    -:الخامس والعشريق

ايتان صالح للطالبة/  تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   الايتيام الحينية الطبية (    

                      الديق السيد عرفات
 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

 2016فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  نج  الطال  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــــنراه  فى    -:السادس والعشريق

ايتان صالح الديق للطالبة/  تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   الايتيام الحينية الطبية (

                      السيد عرفات

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -:الساب  والعشريق 

            هانى محتد عبد العاطى الخنلىللطال / تخصـــص /  عراوة التخ واالعصاب   

 2009أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

 



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثامق والعشريق

 نهلة محتد اامت عاب هللاللطالبة/  تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة     

 2012أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والعشريق

 أوتد نط   ابراهيم برااتتخصـــص /  االمراض الصدرية والتدرن      للطال / 

 35.11بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 31.78بتعدل فصلى  2014ت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابري -

 %66.89التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الثالثنن

   القاضىأوتد ابن الفضت أوتد االمراض العصبية والط  النفسى        للطال / 

 37.67بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور
 34.62بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر  -

 %72.29التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والثالثنن

 هانى شاار على محتد تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 30.83بتعدل  فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 30.78بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %61.61" بنسبة مئنيــة  مقبنل التقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والثالثنن

 محتد مجاهد محتد أوتد تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 38بتعدل  فصلى  2012أاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35.21بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %73.21" بنسبة مئنيــة  عيد  التقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والثالثنن

 شيتام وتدته ابراهيم البدوى /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 35.67بتعدل  فصلى  2012ابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.66بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %68.33" بنسبة مئنيــة  عيد  التقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والثالثنن

 أميرة عبد التنعم ننر الديق  /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 35.22بتعدل  فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 30.94بتعدل فصلى 2015أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -



 %66.16" بنسبة مئنيــة  عيد التقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والثالثنن

 عليام ستير تنفيق ابن النجا  /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 38.56بتعدل  فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 39.94بتعدل فصلى 2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.5" بنسبة مئنيــة  عيد عداالتقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والثالثنن

       هبه هللا  مطي  اسحق عترتخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 33.83بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور أاتنبر 

 36.11بتعدل فصلى 2013 أاتنبرزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الج -

 %70.44التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والثالثنن

     محتد رزق عبد الفتاح تخصـــص /  ط  االســرة      للطال / 

 34.11بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور أاتنبر 

 33.22بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.33التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

       هند نبيه عبد الحليم عبد هللاتخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 37.56بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 32.69بتعدل فصلى 2015 ابريتالجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير  -

 %70.25التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

 

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

    مريم عاطف محتد عهلنم تخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 43.17بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 39.22بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %82.95" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن

 ط  االطفــال     للطال / محتد عادل وسق ابن ننرة 

 43.5بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 39.28بتعدل فصلى  2015 نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت -

 %82.78التقدير العام للطال  " عيدعدا  " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود واالربعنن

 ستر بينمى محتد السيد  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 41.22بتعدل فصلى 2013فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  نج  الطال 

 44.69بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %  75للطال  " عيدعدا  " بنسبة مئنيــة التقدير العام  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد    -:الثانى واالربعنن

 نهال مبروك أوتد عيد  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 39.89بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 35.81بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %75.70التقدير العام للطال  " عيدعدا  " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث واالربعنن

 عترو عبد الحتيد صديق مااوىتخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 2013واصت على دبلنم دور ابريت  -

 %79.25التقدير العام للطال  " عيدعدا  " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن

 رغدة سامى أوتد التليجى متارد /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 41.28بتعدل  فصلى  2015فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريتنج  الطال  

 32.61بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %73.89التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس واالبعنن

 داليا أوتد سعد ننفت تخصـــص /  الط  الطبيعى والتأهيت      للطالبة/ 

 42.44بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 42.61بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %85.05" بنسبة مئنيــة  متتازالتقدير العام للطال  "  -

 
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس واالربعنن

 تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / محتد أسامة سعيد العالم 

 40.1بتعدل  فصلى   2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت

 40بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %80.1التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  واالربعنن

    محتد يسرى أبن زيد تخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / 

 43.28بتعدل فصلى  2014  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور



 37.30فصلى  بتعدل2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %80.58" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الثامق واالربعنن:

 ابراهيم مصطفى الشهدىالعلنم الطبية االساسية   التياروبينلنعى  (       للطالبة/ سارة 

 37.89بتعدل فصلى 2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.17بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %71.06التقدير العام للطال  " عيد   " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:واالربعنن التاس 

 دعام محتد عبد الجناد عطيفةتخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 42.78بتعدل فصلى  2014  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 34.28بتعدل فصلى 2016  ابريتماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان  -

 %77.06" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الختسنن

 رشــا على درويشاالمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.17بتعدل فصلى  2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 35.50بتعدل فصلى 2014  برأاتننج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %76.67" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود الختسنن

 أستام فنزى أوتد اليرابلى تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 40.44بتعدل فصلى  2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 36.39بتعدل فصلى 2015  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %76.83" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والختسنن

 رواب رضا السيد طلبه تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.11بتعدل فصلى  2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 33.09بتعدل فصلى 2015  ابريتفى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال   -

 %74.2التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والختسنن

 منى عيد صابر استاعيت تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 40.56بتعدل فصلى  2014  ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو -

 36.18بتعدل فصلى 2016  ابريتورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  د -

 %76.74" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والختسنن

 هدى محتد عبد الينى تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 2013واصت على دبلنم دور ابريت  -

 %75.38" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والختسنن

 هالة البدوى عبد العايم رزقتخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 2015واصت على دبلنم دور ابريت  -

 %75.11" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  "  عيد  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والختسنن

 اسالم محتد بدير عبد الحافظ تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 34.67بتعدل فصلى  2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.28بتعدل فصلى 2016  ابريتزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الج -

 %66.95التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والختسنن

 محتد على خليت سلطانأوتد خليت تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 38.22بتعدل فصلى  2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 30.14بتعدل فصلى 2015  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %69.14التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا

 

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والختسنن 

 صفنت عبد الحليم محتند ة العامة      للطال / نتخصـــص /  أمراض الباط

 37بتعدل  فصلى   نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 30.8بتعدل فصلى 2010 أاتنبردورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %67.86" بنسبة مئنيــة  عيد التقدير العام للطال  "  -
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا
 

بشممأن اللناممر فممى الطلمم  التقممدم مممق الطبيمم  / محتممند عبممد الممرازق محتممد  -التاســع والخمســون :

الدسمننى  نمد يلممتتس فيمه نقممت نيمده مممق تخصمص السمتنم الايتيممام الطبيمة الشممرعية المى تخصممص / 

الط  الشرعى والستنم االالينيايمة ان الطبيم  التمذانر نمد سمجت عمق طريمق الخطمأ وعنمدم تنعمه 

أنمه تقمدم للقيمد للسمتنم والايتمام الطبيمة بمدال ممق الطم  الشمرعى لتقديم طل  دخمنل االمتحمان تبميق 

 والستنم االالينياية

 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا
   بشــــــأن ونــــــف اليام نيد لدرعة الدبلـــــــنم ط/ محتد يحيى على -الستون :

 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا
 



  -الستون :الواحد و
 

أمةراض الباطنةة فمى   تاعسمتير لدرعمة ال ةالتقيمدأحمد ربيــــع محمـــود  /ةاعفام الطالب    

 ممق وضمنر امتحمان بعمض التقمررات لسمابق دراسمتها فمى  2015أاتمنبر  بمدورة    العامة 

ماعسمتير واصمت علمى  اويمث أنهمحيةث أنةه  مق عامعة بنها أمراض الباطنة العامة   ماعستير

  التننفية عامعة  أمراض الباطنة العامة تخصـص / 

  -نتشـــــــــرف باالحاطـــة:
 

والتتضتق منافقة مجلس القسم   الباطنة العامة بأنه ند ورد اتاب السيد أ.د/ رئيس نسم 

مق وضنر امتحان ومقررات الجزم االول ةالتذانر ةمق اعفام الطالب 27/8/2017بتاريخ 

 0االنسام  القائتة بالتدريس بناما على منافقة مجالس  الجراحة العامة   ماعستير فى

 ة* واالمممر معممروض علممى مجلممس الاليممة للتفضممت بممالنار فممى التنافقممة علممى اعفممام الطالبمم

  الباطنةةة العامةةة أمراض ماعسممتير امتحممان ومقممررات الجممزم االول فممى وضممنرمممق  ةالتمذانر

 األتيةتحتت وضنر وامتحان التقررات تعلى أن 

  -:  ول حضور وامتحان الجزء اال ةالمذكور ةعلى أن تتحمل الطالب
   فى احصاء طبى وطرق البحث مقرر  -
   فى اللغة االنجليزية مقرر  -

  0-:على أن تتحمل الطالبة المذكورة حضور وامتحان الجزء الثانى  
 مقرر علمى ) نظرى واكلينيكى ( فى االمراض الباطنة العامة  -1
 0مقرر اختيارى  -2
 ةــــــــــالتنافق -لقرار:ا
 

  -الثانى والستون :

              

 0ما يستجد مق أعتال                

 

 وايت الالية                                                                      

 للدراسات العليا والبحنث                                                             

                                 

 أ.د/ محتد أوتد سامى ننديت                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فممى تتـممـام السمماعة  4/10/2017اعتتعمما لجنممة الدراسممات العليمما بجلسممتها التنعقممدة بتمماريخ 

 0يـــــــــــة العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الال

      -* بحضــــور كـــــل مـــــــن :

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 ام محمد  شيحــــة أ/ 

 هانى المهـــــدىأ/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  4/10/2017يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  العاشرةالجلسة 

 

 
 (   35تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 (   25  تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (   80 مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (  20منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 ( 12الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )    -5

 (    3الشـــــــــراف لدرجة الماجستير عدد )تعديل فى لجنــة ا -6

 (       5ايقاف القـــــــــيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )      -7

 (   1تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد ) -8

بشأن الطلب المقدم من االطباء االتى ط/ هبه محمد عطوان, ط/  مروة جمال عبد الحميد , ط/  -9

 شيماء سعيد عالم , ط/ أمنية جميل عبد العليم 

 



 

 
 

 

 

 

 

 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -: أوال 

 ط/ شيريق أوتد محتد عبد الروتق   داتنراه   التشري  واالعنة  -1

 عننان الرسالة

 على سرطان القنلنن التستحث تجريبيا فى لار الجرل االبيض البالغ  17" تأثير فيتاميق ب 

 لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة   أستال ورئيس التشري  واالعنةأ.د/ فاطتة النبنية عبد الهادى الصفتى        -1

 عامعة التننفية  التشري  واالعنة م أ.د/ وائت بدر الخنلى                            أستال  -2

 عامعة التننفية  التشري  واالعنة م أ.م/ نهى محيى عيسى                           أستال  -3

 ط/ أستام وتدى عبد الهادى   داتنراه   االشعة التشخيصية  -2

 الرسالةعننان 

" التصنير بالرنيق التيناطيسى وامراض نقمص االممداد المدمنى لعضملة القلم  : مما يلمى التصمنير 

 السينى للقل  بطريقة الدم االبيض 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  االشعة التشخيصيةأستال       السيد التااوى السيد أ.د/  -1

 عيق شتس عامعة  االشعة التشخيصيةأستال   أوتد ستير ابراهيم      أ.د/  -2

 عامعة التننفية  االشعة التشخيصيةم أستال أ.م/ محتد شننى عبد هللا   -3

 عامعة التننفيةأ.م/ محتند على سليتان        أستال م القل  واالوعية  -4

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه     صال  التياورى صال  مصطفى ط/  -3

 عننان الرسالة

 بالدم للتنبؤ بعانبه تعفق الدم  13نسبة معامت فنن فيلبراند التستضد الى ادام تى اس 

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية          أ.د/ صبرى عبد هللا شعي       -1

 الزنازيقأستال الباطنة  العامــة  عامعة أ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم                  -2

 أستال م الايتيام الحينية  عامعة التننفية       أ.م/ أشرف عبد الرؤوف داوود     -3

 مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية      د/ محتد أوتد عبد الحافظ           -4

 مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية               د/ عالم عفا عبد الحتيد -5

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه    سام  ابن النصر عبد السالم البازط/  - 4

 عننان الرسالة

 التذاب للتنبؤ بعانبة تعفق الدم 6علياربروتيق 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي           أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 مدرس الباطنة  العامــة  عامعة التننفية           أ.د/ محتد أوتد عبد الحافظ      -2

 أ.د/ أشرف عبد الرؤوف داود     أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3



 د/ أيتق فتحى عبد الحليم            أستال  الباطنة  العامــة  عامعة الزنازيق  -4

 مة مستشفى التعادى العسارىأ.د/ عصام على عبد التحسق       استال الباطنة العا -5

 أمراض الباطنة  العامــة  داتنراه  رضا ولتى السعيد محتد ط/  -5

 عننان الرسالة

 للتنبؤ بعانبة تعفق الدم  10التذاب وانترلنايق  25سى دى 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي               أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة الزنازيقأ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم              -2

 أ.د/ / أشرف عبد الرؤوف داود     أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3

 د/ عالم عفا عبد الحتيد            مدرس الباطنة العامة عامعة التننفية -4

 مدرس الباطنة العامة عامعة التننفية     د/ عتاد محتد الشبينى     -5

 ماعستير  عراوــة العاـــام  محتد محتند صبرى ابراهيم ط/  -6

 عننان الرسالة

 عالج الاسنر التفتته فى النهاية القاصية لعاتة الاعبرة بالتثبيا الخارعى 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم عراوــة العاــام  عامعةالتننفية      أ.د/ السيد مرسى لاى       -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى       -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةمدرس       د/ عتاد بدوى بدوى          -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام   محتند عطا عبد الفتاح شلبىط/  -7

 عننان الرسالة

استخدام مستار الفخذ الدينامياى بطريقة التدخت الجراوى التحمدود فمى عمالج اسمنر ممدور عاتمة 

 الفخذ فى الابار

 لجنة االشراف 

 أ.د/ أوتد فؤاد شتس الديق                        أستال م عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 مدرس عراوة العاام  عامعة التننفية          أ.د/ أسامة عتال أوتد               -2

 ماعستير  عراوــة العاـــام   محتد مجدى على عبد السالم ط/  -8

 عننان الرسالة

فمى منتصمف  دراسة مقارنة بيق استخدام الشرائ  والتسامير النخاعيمة لتثبيما اسمر مقفمنل متحمرك

 عاتة الترننة 

 لجنة االشراف 

 أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية          أ.د/ بهام الديق السروى -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ هشام فتحى غنيم              -2

 أ.م/ ياسر سعد الديق وننت   أستال م عراوة العاام  عامعة التننفية -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام    أوتد محتد نجي  سعيد اشع ط/  -9

 الرسالةعننان 

النتائج االولية لالستبدال الجراوى الجزئى الداخلى لتفصت الرابة بناسمطة مفصمت صمناعى عزئمى 

 لات تحتيت دينامياى 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ بهام الديق محتد السروى         أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 العاــــــــــام  عامعة التننفيةأستال  عراوــــــة أ.د/ أيتق محتد عبيد           -2



 د/ سام  مرعـــــى               مدرس عراوــــــــة العاــــــــــام  عامعة التننفية -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام   محتد شحات محتد عبد العالط/  -10

 عننان الرسالة

تصمملي  مقفممنل وتثبيمما اسممنر اعلممى عاتممة العضممد بناسممطة اسممالك معدنيممة مممق خممالل الجلممد فممى 

 االطفال 

 االشراف لجنة 

 أ.د/ طاهر عبد الستار عيد        أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 عامعة التننفية  عراوــة العاــام  مدرس  أ.د/ سامى عبد الهادى صقر         -2

 

 التياروبينلنعيا الطبية ماعستير   شيتام صالح عبد العزيز القاضى ط/  -11

 عننان الرسالة

اداللمة تشخيصمية   73( لبمروتيق عمنلجى  MRNAالحامض الننوى الريبمنزى الحاممت للشمفره   

 لاير تايم  –فى مرضى سرطان الابد بناسطة تفاعت البترة التتسلست 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم  التياروبينلنعيا    عامعة التننفيةأ.د/ مبروك محتند غنيم        -1

 د/ رشا عالل مصطفى          مدرس   التياروبينلنعيا    عامعة التننفية -2

 أ.م/ سالى محتد الحفناوى           مدرس الايتيام الحينية     عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة داليا رفاعى أوتد أوتد ط/  -12

 عننان الرسالة

 اختبار تنافق مستضدات الخاليا البيضام وعالنته م  ودوث الرفض بعد زراعة الالى 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ أوتد ربي  العربجى      -1

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية     أ.م/ أوتد محتد زهران    -2

 د/ محتند محتد عتاره         أستال م أمراض الالى    عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة    أمير محتد عبد الحتيد نتبر ط/  -13

 عننان الرسالة

 رؤيــــــة متخصصى التناعــــــــة

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية      صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 مدرس  الباطنة العامة  عامعة التننفية          عتاد محتد الشبينى  أ.م/  -2

 دبلنم ماعستير  ط  وعراوة العيق      اسرام ينسف محتد طيرهط/  -14

 عننان الرسالة

العالنممة بمميق السممتع التراممزى للقرنيممة وسممتع طبقممة االليمماف العصممبية الشممباية فممى مرضممى التيمماة 

 الزرنام االولية لات الزاوية التفتنوة 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/ صابر وامد السيد        -1

 العيق   عامعة التننفيةد/ أستام محتد ابراهيم           مدرس   ط  وعراوة  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق   مروة محتد محتند الجندى ط/  -15

 عننان الرسالة

 استبيان عق عفاف العيق فى أطفال مدارستحافاة التننفية تتهيدا

 لجنة االشراف 



 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ واتم محتد عاد مرعى            -1

 محتد سامى عبد العزيز       مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  محتد السيد محتد وسق شرشر ط/  -16

 عننان الرسالة

معدل انتشار القرنية التخروطية فى الترضى القادميق لعتت عتلية تصحي  ابصار لتصمحي  نصمر 

 النار أو نصر النار م  االستجتاتيزم 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ عبد الروتق السباعى       -1

 عامعة التننفية   أ.م/ مروة على زاــى         مدرس  ط  وعراوة العيق -2

 

 ماعستير  ط  وعراوة العيق   سارة نشأت عبد التجيد عنهر ط/  -17

 عننان الرسالة

 تييرات الخاليا التبطنة للقرنية بعد عتلية التياة الزرنام م  مضادات االيض فى الساان التصرييق

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةأستال م ط  وعراوة العيق   أ.د/ فريد محتد وعدى         -1

 أ.م/ عادل عالل زاى         مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 االمراض الجلدية والتناسلية     منى عصام مصطفى اامت ط/  -18

 عنوان الرسالة

 التناس فى الفطار القطرانى هت هن الزامى للتشخيص 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد عبد الناود عابر      أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ أستام عابر عبده             أستال  الباثنلنعــى  عامعة التننفية -2

 أ.م/ هشام نبيت خالد               أستال  م الجلدية والتناسلية عامعة التننفية -3

 ماعستير  ط  االسرة      ستر عتال مصطفى على ط/  -19
 عنوان الرسالة

 مصر –صعنبات التعلم بيق طالب التدارس االبتدائية فى مدينة طنخ محافاة القلينبية 

 لجنة االشراف

 أ.م/ هالة محتد التصيلحى شاهيق       أستال م ط  االسرة    عامعة التننفية  -1

 ط  االسرة    عامعة التننفية د/ صفـــــــــــا وتــدى القلش               مدرس -2
 دبلنم  ماعستير  التنليد وأمراض النسام    تامر ينسف نصر عطية ط/ -20

 عننان الرسالة

 نياس اثار الداساميثازون على تدفق منعات الدوبلر بالجنيق 

 لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة م التنليد و النسام     أستال             طارق محتد سيد   أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأ.م/ هشام صالح الديق محتند      مدرس  التنليد و النسام     -2

 عامعة التننفيةد/ أوتد محتد ننفت         مدرس التنليد و النسام     -3

 دبلنم ماعستير  التنليد وأمراض النسام   محتند عبد الستي  بارى ناف  ط/  -21

 عننان الرسالة

 العدوى بالباتريا الحلزونية البابية والعقم اليير مفسر عند السيداتالعالنة بيق 

 لجنة االشراف 



 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال  زاريا فؤاد سند           أ.د/  -1

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستالأ.د/ وامد السيد اللقنة             -2

 عامعة التننفيةد/ نبيه ابراهيم الخنلى             أستال م التنليد و النسام     -3

 عامعة التننفيةد/ محتد السباعى عنتر             مدرس التنليد و النسام     -4

 ماعستير ط  الحاالت الحرعــــــــــة  معال عز الديق محتد محتد ط/  -22

 عننان الرسالة
 ات لترضى العناية الترازة التسانات والتهدئ

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية م   أستالنجنى محتد ضحــا              أ.د/  -1

 أ.م/ طارق عبد السالم الحناوى        مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 دبلنمط  االطفال   ماعستير      بر نمحتد سعيد عط/  -23
 عننان الرسالة

 دراسة لقياس مستنى السيلينينم فى دم الحبت السرى لالطفال وديثى النالدة ماتتلى وغير ماتتلى النتن

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـــــــــ  االطفــــــــال   أستال    غادة محتد التشد      /دأ. -1

 ة التننفيةــــــــعامعد/ زيق عبد اللطيف عتر        مدرس ط  االطفــــــــال   -2

 ط  االطفال   ماعستير      منى سعيد محتد القبانى ط/  -24
 عننان الرسالة

 الدور التحتتت لتعدد الشات الجينى لالنزيم التحنل النجينتينسيق فى ختج الدم لدى االطفال

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةال   طـ  االطفـورئيس نسم أستال    فادى محتد الجندى     /دأ. -1

 أ.د/ محتد سعيد التااوى      مدرس ط  االطفال  عامعة التننفيـــــــــــة -2

 ط  االطفال   ماعستير      محتد عتعه فاضت عبد الينىط/  -25
 عننان الرسالة

مق البروتيق القلبى سى اتؤشر وينى للتشخيص والتتابعه فى واالت  استخدام مستنيات البالزما

 الفشت القلبى فى االطفال

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    أوتد أننر خطاب      /دأ. -1

 ة التننفيةـــعامعد/ محتد سليتان رزق          أستال م الايتيام الحينية   -2

 أ.د/ باسم عبد الفتاح الجزار           مدرس ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية  -3

 ط  االطفال   ماعستير      شيتام محتند عبد الصادق هنيدى ط/  -26
 عننان الرسالة

" معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى منطقة 

 شبراخيا 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    على محتد الشافعى       /دأ. -1

 أ.م/ داليا منير الالهننى           أستال م طـ  االطفـــال   عامعة التننفية  -2

 أ.د/ زيق عبد اللطيف عتر            مدرس ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية  -3

 د/ وائت عباس بحب            مدرس ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية -4

 دبلنم ط  االطفال   ماعستير         محتد الشناوى عبد الحس  عبد الهادى ط/  -27
 عننان الرسالة



 نياس مستنى عامت نتن االعصاب اعالمة تشخيصية لترض نصنر االنتباه وفرط الحراة عند االطفال

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال طـــ  االطفـال                    فهيتة محتد وسان    /د -1

 أستال  م طــ  االطفال  عامعة التننفية          أ.د/ سام  عبد هللا عبد النبى     -2

 ة التننفيةـــعامعمدرس  ط  االطفــــــــال  د/ وفام مصطفى محتد ابن الفتنح      -3

 التننفية ةـــعامعد/ رشا ابراهيم محتد ننر الديق           مدرس  الباثنلنعيا االالينياية    -4

 

 

 دبلنمط  االطفال   ماعستير      نسريق محتد محتد نط     ط/ -28
 عننان الرسالة

معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق أطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى 

 منطقة دمنهنر 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    على محتد الشافعى       /دأ. -1

 أ.م/ داليا منير الالهننى           أستال م طـ  االطفـــال   عامعة التننفية  -2

 أ.د/ زيق عبد اللطيف عتر            مدرس ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية  -3

 د/ وائت عباس بحب            مدرس ط  االطفــــــــال  عامعة التننفية -4

 دبلنم  ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها   محتد رضا محتد منسى ط/  -29

 عننان الرسالة

استجابة وأمان عالج االلتهاب الابدى الفيروسى سى التزمق التصمحنب بتشمت  الابمد ممق درعمة   

 تشايلد بى ( باالدوية لات التأثير التباشر على الفيروس

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالتناطق الحارة     أستال  وسام ابراهيم محتد          /دأ. -1

 أ.م/ ايتق أوتد صقر               مدرس التناطق الحارة عامعة التننفية  -2

 دبلنمماعستير  الجراوة العامــة   محتد عبد السالم ابراهيم اليزالى ط/  -30

 عننان الرسالة

 تطبيقات البالزما الينية بالصفائ  الدمنية التنضعية فى عالج الحرق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة      أستال  هشام شفيق ابن عريدة       /مأ. -1

 .د/ ياسر محتد الشيخ       أستال م عراوة التجتيت    عامعة التننفية -2

 د/ مدوا سامى على            مدرس عراوة التجتيت    عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة    محتند محتد عبد التحسق شعيرط/  -31

 عننان الرسالة

دراسة مقارنة بيق  استخدام صبية الاالريتينيق والسينابتنفيسيق االمينننهيستنايتيائية فى 

 تشخيص مرض هيرشسبرونغ 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة    أستال أيتق أوتد البتانننى        /دأ. -1

 .د/ رواب منير ستاة         أستا الباثنلنعى   عامعة التننفية -2

 أ.م/ تامر فخرى عبد العزيز   أستال م عراوة االطفال عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامــة        محتد عبد الهادىمصطفى عبد العايم ط/  -32

 الجراوة عننان الرسالة



اوالل التخثرات التنعه بالقسطرة التداخلية لد العالج بتضادات تخثر الدم فقط فى مرضى الخثار 

 الحاد لالدوردة الفخذية والحرنفية العتيقة 

 االشراف لجنـــــــــــة 
 عامعة التننفيةأ.د/ نهاد عبده زيد                      أستال م الجراوة العامة   -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة      محتند سعيد عبد الحليم           مدرس /دأ. -2

 

 

 

 دبلنم  ماعستير  الجراوة العامــة         أسامة محتد محتد مصطفى ط/  -33

 عننان الرسالة

دراسة مقارنة بيق أثر تيليف خط التدبيس باليرز الجراوية انسيلة لتعزيز خط التدبيس فى عتلية 

 تاتيم التعدة بالتناار وعدم تعزيزه 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ واتم محتند سلطان      أستال م الجراوة العامة  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة مدرس  محتد عبد الجليت البلشى        /دأ. -2

 ماعستير االشعة التشخيصية     سارة محتد سلطان محتد عبد العزيز ط/  -34

 عننان الرسالة

القيتة التشخيصية للتصنير باالشعة التقطعية فى تشخيص التهاب البنارياس الحاد وفقا لتصنيف 

 اتاالنتا التراع  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال  عادل محتد النايت   /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   د/ وليد عبد الفتاح منسى      مدرس  -2

 0الموافقة على تسجيل فى موضوع الرسالة لالطباء المذكورين بعالية  -القرار :

 والداتنراه تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير   -ثانيا :

     عراوة التجتيت والحروق  أوتد ابراهيم فهيم ابراهيم   داتنراه ط/  -1
 وللع اضافة د/ ثريا أوتد عبد الحتيد عتر  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةورئيس نسم عراوة التجتيت   أستال أ.د/ طارق عبد الحتيد اشع    -1

 التننفية عامعــةأ.م/ داليا مفرح السقــــا                     أستال م  عراوة التجتيت     -2

 أ.م/ أوتد ثروت نصار             مدرس عراوة التجتيت    عامعة التننفية  -3

 د/ ثريا أوتد عبد الحتيد عتر    مدرس الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية -4

 ماعستير االمراض العصبية والط  النفسى   فاطتة أوتد عبد الفتاح السيد ط/  -2

 وللع برف  أ.م/ ستية  محتند السيد 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالط  النفسى   أستال أ.د/ وفيق محتند الشيخ    -1

 د/ مصطفى صال  مليع         مدرس االمراض العصبية عامعة التننفية  -2

 د/ وسنة سعد سليتان الشننى   مدرس االمراض العصبية عامعة التننفية -3
  التشري  واالعنة ماعستير     نستة محتند عبد الاريم ط/  -3

 وللع فاطتة النبنية عبد الهادى   

  -لتصب  لجنة االشراف :



 التننفية  عامعــةالتشري  واالعنة    أستال أ.د/ هنام زاريا ننح       -1

 أ.م/ نهى محى عيسى      أستال م  التشري  واالعنة   عامعة التننفية  -2

 0الموافقة على تعديل فى لجنة االشراف لالطباء المذكورين بعالية  -القرار :

 0 بلنمإليام القيد  لدرعة التاعستير والد  -ثالثا :
 

 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 الط  الطبيعى والتأهيت دبلــــــنم  شيماء فرج ابو المجد عمر  1
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  سارة محمد ابراهيم بهلوان  2
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  مينا عاطف منيا سنعان  3
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  أحمد فضل عبد الكريم  4
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  أحمد جابر حامد محمد  5
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  أحمد عبد الغفار عبد الرحمن  6
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  محمد فوزى عبد الحميد  7
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  شيماء السيد محمد اسماعيل  8
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  عبد التواب السيد ابو الفتوح  9
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  محمد عبد الغفار عبد الغفار  10
 االمراض الصدرية والتدرن دبلــــــنم  وليد على عبد الحميد  11

 الموافقة على الغاء القيد لالطباء المذكورين بعالية  -القرار :

 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  رابعا
 

 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير معاذ عز الدين محمد محمد 1

 والعناية الترازةالتخدير  ماعستير ايمان جمال رمضان عبد المقصود  2

 التخدير والعناية الترازة ماعستير علياء محمد على القفاص 3

 التخدير والعناية الترازة ماعستير هبه رفعت محمد الشراكى  4

 العلنم الطبية االساسية   الباثنلنعى (  ماعستير علياء ابو المجد مصيلحى  5

 والتناسليةاالمراض الجلدية  ماعستير أمانى سعيد عطية صوان 6

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير مروة محمود محمد مندور  7

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير محمد فوزى اسماعيل سعد 8

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير صفاء محمود السيد البهات  9

 والتناسليةاالمراض الجلدية  ماعستير  رانيا السيد محمد فهيم عشيبه  10

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير حنان عبد القادر محمود  11

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير شيماء أحمد ابراهيم رمضان 12

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير ايناس محمد السيد الفخرانى  13

 واالنف والحنجرةعراوة االلن  ماعستير هند السيد حسن المصيلحى  14



 سماح جمال عبد الوهاب  15

 
 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير أحمد عبد المنعم على حمزة  16

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير اسالم جودة المصيلحى شاهين  17

 االلن واالنف والحنجرةعراوة  ماعستير محمد عبد المجيد محمد صقر  18

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير أحمد محمد عوض العبد  19

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير عبد الخالق صالح عبد الخالق عبد هللا 20

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير هانى ابراهيم عطية ابراهيم  21

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير أحمد ابراهيم فكرى عمارة  22

 الط  الشرعى والستنم االالينياية ماعستير أميرة عبد الحميد محمد السيد 23

 الجراوــة العامــــــة ماعستير سامح اسماعيل محمد حجازى  24

 الجراوــة العامــــــة ماعستير محمد صالح رجب عبد العال 25

 الجراوــة العامــــــة ماعستير ريمون ميخائيل عدلى  26

 الجراوــة العامــــــة ماعستير محمد أحمد أمين محمد  27

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير ايمان يحيى صفى الدين محمد عامر 28

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير هبه محمد مصطفى مصطفى  29

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير ايمان السيد أحمد الكفورى  30

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير ايمن محمود عبد المنعم عبد القادر 31

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير أسماء أحمد رأفت دياب  32

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير أمانى جابر عبد الحليم صالح  33

 االطفـــالطـــــــــ   ماعستير ايمان حلمى محمد داود 34

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير أسماء فخرى على الصيفى 35

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير  ياسر فوزى محروس واصل 36

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير  محمد عبد المنعم محمود زيد  37

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير ايات محمد محمد سليمان  38

 التنليد وأمراض النسام  ماعستير سمر محمد على العسالى  39

 التنليد وأمراض النسام ماعستير هبه محمد محمود الفقـى  40

 التنليد وأمراض النسام ماعستير فتحية صالح محمد النجار  41

 التنليد وأمراض النسام ماعستير نجوى ابراهيم حامد ابراهيم  42

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير سمر سامى هندى الجزار  43



 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير أسماء ابو اليزيد عبد المقصود سابق  44

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير سحر مجاهد محمود شلبى  45

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير سناء سمير محمد جبريل سويلم  46

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير مى وحيد جابر سيد أحمد عبده 47

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير سماح السيد محمد الشرقاوى  48

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير أسماء شعبان ابو اليزيد  49

 ط  وعراوة العيق    ماعستير سماح مصطفى محمد أحمد  50

 العيق ط  وعراوة ماعستير  حنان أحمد السيد أحمد ماضى  51

 ط  وعراوة العيق    ماعستير مروة على السعيد الباز  52

 ط  وعراوة العيق    ماعستير محمود على عبد الخالق موافى 53

 ط  وعراوة العيق    ماعستير نجوان عادل محمد جاد  54

 ط  وعراوة العيق    ماعستير ايمان محمد محمد ابراهيم  55

 عراوــة العاـــام ماعستير خالد سعود عبد الصالح حسين  56

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير سارة سعـــد الميهـــــــــــى 57

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير أحمد جمال السيد الراعى  58

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير الشيماء معوض محمد سليمان  59

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير فاطمة أحمد عبد الفتاح  60

 العلنم الطبية االساسية ماعستير شيماء محمد يس حماد  61

   الايتيام الحينية الطبية( 
 العلنم الطبية االساسية ماعستير هبه هللا محمد سالم  62

   الطفيليات الطبية  ( 
 عراوة التسالع البنلية ماعستير عبد المنعم فاروق محمد عطيه  63

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمد عبد الفتاح طه عبد الفتاح  64

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير اية عبد الباسط أحمد مصطفى 65

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير داليا رفاعى أحمد أحمد بالل 66

 االشعة التشخيصية  ماعستير أحمد عفيفى الدجوى  67

 االشعة التشخيصية  ماعستير رامى جمال السيد عيــاد 68

 االشعة التشخيصية  ماعستير  ندا نبيل أحمد العكباوى  69

 االشعة التشخيصية  ماعستير شيماء عبد العظيم فتوح  70

 االشعة التشخيصية  ماعستير منى كمال االشوح 71

 االشعة التشخيصية  ماعستير أميرة صالح أحمد عبيد  72



 الط  الطبيعى والتأهيت  دبلــنم ناريمان مصطفى عبد الحميد مصطفى 73

 الط  الطبيعى والتأهيت  دبلــنم أمل عبد الرحمن سيد تميم  74

 طـــــــــ  االطفـــال دبلــنم تهانى فؤاد محمد ابو الحسن  75

 طـــــــــ  االطفـــال دبلــنم محمد محمد عبد المجيد العجورى 76

 االشعة التشخيصية  دبلــنم أسماء محمود محروس الهلب 77

 االشعة التشخيصية  دبلــنم عماد فايز شوقى ورد 78

 االشعة التشخيصية  دبلــنم زينب تاج الدين سعيد البنا  79

 االشعة التشخيصية  دبلــنم أحمد ابراهيم محمد الحفنى  80

 االشعة التشخيصية  دبلــنم المقصود حازم محمد عبد 81

 االشعة التشخيصية  دبلــنم  أسماء جمال عبد العظيم سويلم  82

 أمراض الباطنة العامة  دبلــنم مها رزق حامد ابراهيم زيد  83

 أمراض الباطنة العامة  دبلــنم نهى محمد عبد العليم الجمال  84

 التنليد وأمراض النسام  دبلــنم مروة عبد هللا ابو رواش 85

 االمراض العصبية والط  النفسى دبلــنم محمد ابراهيم الصاوى عامر  86

 االمراض العصبية والط  النفسى دبلــنم أحمد عبد هللا محمد العطيوى 87

 االمراض الجلدية والتناسلية  دبلــنم شيماء عالء الدين السيد طه  88

 االمراض الجلدية والتناسلية  دبلــنم داليا السيد أحمد الدالى  89

 االمراض الجلدية والتناسلية  دبلــنم منى ابراهيم ابراهيم عبد ربه 90

 ط  التناطق الحارة وصحتها  دبلــنم أشرف بخيت ابراهيم سالمة  91

 الستعيــــات  دبلــنم أمانى رشاد زكى فودة  92

 عراوة االلن واالنف والحنجرة دبلــنم ايمان سمير عبد ربه عبد المجيد  93

 0الموافقــــــة على مد فترة الدراسة لالطباء المذكورين بعالية  -القرار :

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه  -:خامسا 
 

     ط/ محتد نبيت ونفى محتند   داتنراه    عراوة التخ واالعصاب -1

 -:لجنــــة التنانشـــة 

 ورئيس نسم التخ واالعصاب  عامعة التننفيةأستال عادل محتند ونفى     أ.د/  -1

 الديق عابر صال   أستال التخ واالعصاب عامعة التننفية مأ.د/ عصا -2

 القاهرة  التخ واالعصاب عامعةأ.د/ محتد أوتد البلتاعى        أستال  -3

     التخ واالعصابداتنراه    عراوة ط/ أوتد سعيد فهيم منصنر   -2

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ورئيس نسم التخ واالعصاب  عامعة التننفيةأستال عادل محتند ونفى     أ.د/  -1

 التخ واالعصاب  عامعة التننفيةأ.د/ عصام عابر صال      أستال  -2

 أ.د/ مصطفى وسق فتحــى  أستال التخ واالعصاب  عامعة االساندرية -3



 االمراض الجلدية والتناسلية  داتنراه    غادة أوتد داود ط/  -3

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية      أ.د/ عالم وسق مرعى     -1

 أ.د/ محتد عبد التنعم شعي    أستال االمراض الجلدية   عامعةالتننفية -2

 تال االمراض الجلدية   عامعة التننفية أس          أ.م/ محتد أوتد باشا    -3

 أستال االمراض الجلدية   عامعة طنطــا        أ.د/ سيد شعبان هنيدى  -4

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية     مروة السيد محتد شعي  ط/  -4

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ايتان عبد الفتاح سليط  أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عال أوتد بارى        أستال م االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعة التننفية  -2

 أ.د/ شننى محتند الفررعى       أستال االمـــــراض الجلدية   عامعــــــــة التننفية -3

 محتد الرفاعى      أستال االمراض الجلدية   عامعــــــــة بنهــاأ.م/ أستام  -3

 ط/ وسام عبد هللا عبد السالم الخشق   ماعستير  عراوة االلن واالنف والحنجرة  -5

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ايتق عبد العزيز ابن العنيق   أستال االنف وااللن     عامعة التننفية  -1

 أ.د/ أشـــــــــــــــرف لطفـــى      أستال االنف وااللن االااديتية العسارية  -2

 أ. م/ ابراهيم أوتد عبد الشافى      أستال م االنف وااللن     عامعة التننفية  -3

 أ.م/ هبه عبد الرويم ابن النجا       أستال م االنف وااللن     عامعة التننفية -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام    نجنى ابراهيم وامد ابراهيم ط/  -6

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية                أ.د/ محتد سالمة عاد     -1

 أ.د/ محتد عبد الينى عتارة          أستال م التنليد والنسام   عامعة التننفية -2

 أستال م التنليد والنسام  وايت ط  االزهر  فرق دمياط          د محتد راشد      أ.م/ راش-3

 أستال  م التنليد والنسام   عامعة التننفية        أ.م/ عالم مسعند عتعه    -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسامط/ ستر ستير محتد خليت    -7

  -لجنــــة التنانشـــة :

 نليد والنسام   عامعة التننفية ـــــــــأستال الت               عاد    أ.د/ محتد سالمة  -1

 االزهر عامعة دمياطأستال التنليد والنسام   عامعة             محتند فاروق ميدانأ.د/  -2

 أستال الخلية واالنسجة معهد الهندسة عامعة مدينة الساداتأ.د/ بهجا عبد اليفار الفقى           -3

 نليد والنسام   عامعة التننفيةـــــــــالتأ.م/ محتد عبد هللا رزق                   أستال م  -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسامط/ أميرة أوتد ابراهيم عبر   -8

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية نليد والنسام   ـــــــــأستال التناصر اتال عبد العال                أ.د/  -1

 نليد والنسام   عامعة التننفيةـــــــــأستال التأ.د/ زاريا فؤاد سند                           -2

 ـــــــــنليد والنسام   عامعة الزنازيق أستال التأ.د/ ينسف ابن علنان                 -3

 نليد والنسام   عامعة التننفيةـــــــــأستال التأ.د/ عالم الديق فت  هللا الحلبى         -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسامط/ أمت السيد على سليتان    -9

  -لجنــــة التنانشـــة :

 نليد والنسام   عامعة التننفية ـــــــــأستال التمحتد سالمة عــاد                 أ.د/  -1



 اسينط  نليد والنسام   عامعةـــــــــأستال الت أ.د/ مؤمق أوتد اامت                     -2

 التننفية  نليد والنسام   عامعةـــــــــالتم أستال أ.م/ عالم الديق فت  هللا الحلبى            -3

  ط  وعراوة العيق ماعستير     نستة وتدى وسق براة ط/  -10

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ هدى محتد اامت السباى      أستال ورئيس نسم ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 عامعة طنطـــاط  وعراوة العيق    أ.د/ السعيد عبد هللا ابراهيم       أستال  -2

 عامعة التننفية ط  وعراوة العيق    أ.د/ فيصت أمــــيق اللقنة                أستال م  -3

 داليا مفرح السقــا                     أستال  عراوة التجتيت    عامعة التننفية  أ.د/ -4

 ط/ ستر أوتد فؤاد عطا هللا     ماعستير  ط  االســـــــــرة -11

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ ضيام مرزوق عبد الفتاح   أستال ورئيس نسم   ط  االسرة  عامعة عيق شتس  -1

 أ.د/ صفام عبد الفتاح بدر              أستال ط  التجتت   عامعة التننفية  -2

 أ.د/ هالة محتد التصيلحى              أستال  ط  االسرة  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  ط  االســـــــــرةط/ منى على عبد الفتاح صال     -12

 -لجنــــة التنانشـــة :
 ورئيس نسم   عامعة التننفية أميتة ابن الفت  محروس               أستال أ.د/  -1

  التننفية أستال ط  االسرة  عامعة   تيريد محتد فروات         أ.د/  -2

 أ.د/ السيد عبد الروتق القفص        أستال الصحة العامة عامعة طنطــا  -3

 ال ماعستير  طـ  االطف  نشنى محتد فرج محتد ط/  -13

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ فهيتة محتد وسان           أستال طــ  االطفـال   عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب         أستال طــــــــ  االطفـــــال   عامعة التننفية -2

 أ.د/نبيت السيد العيسنى     أستال طـــــــــ  االطفال عامعة طنطــا -3

 مها عاطف تنفيق     أستال طــــــــ  االطفـــــال   عامعة التننفيةأ.د/  -4

 ماعستير  طـ  االطفال   أستام فخرى على الصيفى ط/  -14

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ سام  عبد هللا               أستال م  ط  االطفال عامعة التننفية -1

 ال   عامعة التننفيــــــــةأ.د/ محتد الشنشنرى      أستال ط  االطف -2

 أ.د/ سهام محتد رع       أستال طـــــ  االطفال عامعة التننفية  -3

 ماعستير  طـ  االطفال ط/ رضنى محتد الحايم زينة    -15

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال عامعة التننفية  ورئيس نسم أستال               فادى محتد الجندىأ.د/  -1

 طنطــاأستال ط  االطفال   عامعة أ.د/ عبد الروتق التشــد               -2

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفيــــــــةأ.م/ دينا عبد الرازق ميدان              -3

 ماعستير  طـ  االطفال ط/ أيات محتد محتد سليتان    -16

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال ط  االطفال عامعة التننفية             عى على محتد الشافأ.د/  -1

 االزهر أستال ط  االطفال   عامعة أ.د/ مفتاح محتد ربي                  -2

 أستال ط  االطفال عامعة التننفيةأ.د/ غادة محتد التشد                  -3

 



 

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية     أوتد عتال السيد الراعى ط/  -17

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ غادة محتند سلطان    أستال م القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ محتند على سليتان          أستال م القل  واالوعية  عامعةالتننفية  -2

 ية  عامعة  طنطــاأ.د/ تيتنر مصطفى عبد هللا    أستال م القل  واالوع -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية    الشيتام على أوتد   ط/  -18

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ريحاب ابراهيم ياسيق    أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ وليد عبده ابراهيم   أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية -2

 سعد نابيت   أستال القل  واالوعية  عامعة بنهــــا أ.د/ وتزة -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية  عبد العال محتند ط/ محتند  -19

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد عبد العزيز عتارة   أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ أوتد مجدى محتـــد       أستال القل  واالوعية معهد القل  القنمى  -2

 أ.د/ نيفيق ابراهيم سامى     مدرس القل  واالوعية  عامعة التننفية  -3

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية     سنام ستير محتد عبريت سنيلم ط/  -20

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد عبد الرويم سليتان    أستال الباثنلنعيـــــــا االالينيايـــــــة  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ الفا محتد هندى               أستال الباثنلنعيا االالينياية معهد الابد عامعة التننفية  -2

 ياية  عامعة التننفيــــــــةأ.د/ محتد أوتد ولنة                 أستال  م الباثنلنعيا االالين -3

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية     أستام محتد ابراهيم الشيتى ط/  -21    

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ سهام أوتد خضير   أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ خالد عبد التؤمق خليفة    أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية  -2

 أ.د/ الفا محتد هندى     أستال الط  التعتلى  معهد الابد    عامعة التننفية  -3

 االالينياية الفارماانلنعيا ماعستير دعام زغلنل محتد شبت     ط/  -22

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عبد الروتق عبد الفتاح ياسيق          أستالالفارماانلنعى  عامعة التنصنرة أ.د/ -1

 أ.د/ محتد هشام يسرى دبا             أستالالفارماانلنعى  عامعة التنصنرة -2

 أ.م/ مها محتد البطش               أستال م الفارماانلنعيا   عامعة التننفية -3

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى   لم هبه على زاى عبد الجناد ساط/  -23

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ لتيام عتال الديق الحتراوى  أستال ورئيس نسم االمراض العصبية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ أيتق عبد الفتاح الحداد         أستال االمراض العصبية   عامعة التننفية -2

 أ.د/ ايهاب سيد رمضــان             أستال االمراض العصبية   عامعة طنطـــــا   -3

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى ط/ لؤى محتد وعدى عبد السالم    -24

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض العصبية   عامعة التننفية   محتد أوتد عبد هللا عقدة أ.د/  -1



 طنطا أستال االمراض العصبية   عامعة         وازم عبد الروتق فايد   .د/ أ -2

 أستال االمراض العصبية   عامعة التننفيةأ.د/ رشا على القبانى        -3

 

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة  محتد عبد الفتاح طه عبد الفتاح ط/  -25

  -لجنــــة التنانشـــة :

 النجار     أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى محتد  -1

 أ.د/ وسق عبد الهادى أوتد    أستال الباطنة العامة عامعة التننفية -2

 أ.د/ محتد عبد الرؤوف نرنى            أستالم  الباطنة العامة  عامعـــــــة التننفية  -3

 ز الهضتى ومعهد الابد   عامعـــــــة التننفيةأ.د/ نبيت عبد الحتيد عتر      أستال الجها -4

  الط  الطبيعى والتأهيت ماعستير   أمانى مصطفى مصطفى وشيش ط/  -26

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ستر عابر سليتان   أستال ورئيس نسم الط  الطبيعى   عامعة التننفية -1

 عامعة التنصنرة أ.د/ سيف الديق محتد فرج     أستال الط  الطبيعى  -2

 أ.د/ عالم عبد العزيز لبي          أستال م الط  الطبيعى   عامعة التننفية -3

 أ.م/ عترو صابر السيد             أستال م عراوة العاـــام عامعة التننفيـــــة -4

 ماعستير  الباثنلنعـــى   هبه عابر محتند ابن شعيش  ط/  -27

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ هيام عبد الستي  عياد    أستال ورئيس نسم الباثنلنعى عامعة التننفية -1

 أ.د/ مشيرة محتد عبد الناود      أستال الباثنلنعـــى  عامعة التننفية -1

 أ.د/ نانسى ينسف أسعد           أستال الباثنلنعـــى  عامعة التننفية -2

 الباثنلنعـــى  عامعة طنطـــا أ.د/ أمنية محتد اامت              أستال  -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة   أوتد عاطف متنلى رضنان ط/  -28

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ خالد أوتد ياسيق       أستال التخـــــــدير معهد الابد  عامعـــــة التننفية -1

 معـة التننفيةأ.د/ أمانى سعيد عتار       أستال م التخدير والعناية   عا -2

 أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى      أستال م التخـــــــــــدير   عامعـــــة التننفية -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة     محتد وهدان محتــد ط/ -29

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ـــى          أستال التخدير   عامعة طنطـــاتالحار أوتد أ.د/ محتد -1

 التننفية ياسر البحــار              أستال التخدير   عامعة محتد أ.د/  -2

 أ.م/ صفام محتد هالل             أستال م التخدير عامعة التننفية  -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة    أمت محتد عبد العزيز ط/  -30

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أشرف مجدى اساندر        أستال م التخدير   عامعة التننفيــة  -1

 أ.م/ أمانى سعيد عتار              أستال م التخدير   عامعة التننفيــة  -2

 أ.م/ ايتان سيد ابراهيم             أستال م التخدير معهد الابد  عامعة التننفيــة  -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة     محتند ابراهيم مرسى فياض ط/  -31

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد ياسر البحار      أستال التخدير   عامعة التننفية  -1



 أ.د/ محتد أوتد الحارتى       أستال التخدير   عامعة طنطـا -2

 أ.د/ صفام محتد هالل        أستال التخدير   عامعة التننفية  -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة     هبه رفعا محتد الشرااى  ط/  -32

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية  أستال التخدير     أ.د/ أسامة عبد هللا الشرناوى  -1

 عامعة التننفية أستال التخدير      أ.د/ خالد منسى ابن العنيق  -2

 عامعة طنطــاأستال التخدير              أ.م/ أوتد على الضب     -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة  ط/ أوتد محتد عبده    -33

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ خالد أوتد ياسيق          أستال ورئيس نسم التخدير معهد الابد عامعة التنفية -1

 ة ـــــــــــــة التننفيـــــعامع صفام محتد هالل       أستال م التخــــــــــدير  /مأ. -1

 ةـــــــــة التننفيـــــعامع أستال التخـــــــدير      خالد منسى ابن العنيق  /مأ. -2

 

 0التنافقة على تشايت فى لجنةالفحص والتنانشة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه   ةاعاد  -:سادسا
 

ط/ باسم محتد على عبد النهاب    ماعستير  الجراوة العامـة  وللع برف  نهاد عبد  ط -1

 زيد   واضافة أ.د/ أوتد وسنى ابراهيم 

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة عامعة التننفية             أ.د/ سعــــيد التالح        -1

 أستال الجراوة العامة   عامعة التنصنرة             أ.د/ وسام النايت         -2

 أ.د/ أوتد وسنى ابراهيم            أستال م الجراوة العامة   عامعة التننفية -3

 امعة التننفية أستال م الجراوة العامة   ع         أ.م/ هشام شفيق ابن عريدة   -3

  ةـــــــــالتنافق -القرار :

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم   -سابعا :
 

ط/ ايناس محتند محتد هيات    داتنراه   الباثنلنعيا االالينياية        لتدة عام مق  -1

  2018وتى ابريت  2017ابريت 

داتنراه   أمراض الباطنة العامة  لتدة عام مق ابريت  ط/ سامى منصنر زاى وجاج    -2

 2018وتى ابريت  2017

ط/ خالد عبد التنعم ابن ريشة   داتنرة  ط  التناطق الحارة وصحتها لتدة عام مق  -3

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

ط/ لؤى محتد وعدى عبد السالم  ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى لتدة عام  -4

 2014وتى أاتنبر  2013مق أاتنبر 

ط/ محتد وسنيق عطية أوتد   ماعستير  عراوة التسالع البنلية لتدة عام مق أاتنبر  -5

 2018وتى أاتنبر  2017

وتى ابريت  2015ط/ محتد عبد التنعم عبده   ماعستير ط  االطفال لتدة عام مق ابريت  -6

2016 

اوة االلن واالنف والحنجرة  لتدة عام مق ط/ شيتام سعيد عالم عامر   ماعستير عر -7

 2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 



ماعستير عراوة االلن واالنف والحنجرة  لتدة عام مق أاتنبر    رط/ بيتر وعيه شاا -8

 2017وتى أاتنبر  2016

 2016ط/ أميرة محتد عطا هللا عبد العزيز  ماعستير  ط  االسرة  لتدة عام مق أاتنبر  -9

 2017نبر وتى أات

وتى  2014ط/ أوتد محتد عبده   ماعستير  التخدير والعناية لتدة عام مق أاتنبر  -10

 2015أاتنبر 

وتى  2016ط/ محتد وهدان محتد   ماعستير  التخدير والعناية لتدة عام مق أاتنبر  -11

 2017أاتنبر 

 

لتدة عام مق أاتنبر ط/ هانى محتند خليفة خالف    ماعستير  التنليد وأمراض النسام  -12

 2017وتى  أاتنبر 2016

ط/ هدرا هانى ثابا   ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى لتدة عام مق أاتنبر  -13

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ منال على منسى ابن زيد        دبلنم   عراوة االنف وااللن والحنجرة لتدة عام مق  -14

 2014وتى أاتنبر  2013أاتنبر 

 أاتنبرلتدة عام  مق  االمراض الصدرية والتدرن دبلنم     مارينا نادى نجي  ط/  -15

 2018أاتنبر وتى  2017

 0ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية التنافقة على  -القرار :

 0نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:ثامنا 
 

عامعة  مق الية الط                ط  التناطق الحارة وصحتها ماعستير   محتد محتند فتنح ط/  -2

 االزهر  الى الية الط  عامعة   التننفية  

 0التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:تاسعا 

 ف السيد الحالبسام  ينسأمراض الباطنة العامة      للطال / 

 2013واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %71.45" بنسبة مئنيــة  عيد التقدير العام للطال  "  -

 0التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــــنراه  فى تخصـــص /   -عاشرا :

 للطالبة/ منال عبد التنعم الليثى                       العلنم الطبية االساسية   الايتيام الحينية الطبية (  

 2013نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  - 

 2017ابريت امتحان داتنراه الجزم الثانى دورنج  الطال  فى  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

 0التنافقــــــــــة  -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:وادى عشر

 اسالم محتد الدسننى للطال /  التخدير والعناية الترازة     

 2013الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور أاتنبر نج   -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

 0التنافقــــــــــة  -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:ثانى عشر
               أستام صالح مختار عراوة االلن واالنف والحنجرة  للطال / 

 2012ل  فى امتحان داتنراه الجزم االول ابريت نج  الطا -

   2013أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

 التنافقــــــــــة -القرار :

      االشممممعة التشخصممممية منـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى  -ثالــــث عشــــر :

االشمعة ند تـمـم اعتتمـاد نـــمـيدها لدرعـمـة التاعســـــــمـتير ابراهيم أوتد أوتد مصباح  للطــال / 

والجـــزم الثمانى 2012 ابريتووصـــــــلا على الجــــــــزم دور2010بدورة أاتنبر       التشخصية 

 "   عيد بتقـــــــــدير عـــــــام " 2016أاتنبر دور

 التنافقــــــــــة -القرار :

منـــــمممـ  دبلـــــــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى أممممراض الباطنمممة العاممممة         -:رابممم  عشمممر

أممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيدها لدرعـمـة التاعســـــــمـتير سام  السمعندى الشمربينى للطــال / 

الثمانى  والجـــزم2013 ابريمتووصـــــــلا على الجــــــــزم دور2012بدورة أاتنبر الباطنة العامة   

 "   عيد بتقـــــــــدير عـــــــام " 2017دورابريت

 التنافقــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى ط  وعراوة العميق      للطـمـالبة/    -:خامس عشر

طم  وعراومة العميق      نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير أمنية عبمد المروتق محتمد 
 أاتمممنبروالجــمممـزم الثمممانى دور2012ابريمممت ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2011بمممدورة ابريمممت 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا " 2012

 التنافقــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى التخاطـــــمـ         للطــالبـــــمـة/    -:سادس عشر 

   أاتمنبر بدورةالتخاط     ند تــم اعتتـاد نيدها لدرعــة التاعســــــــــتير  الشيتام عاد هللا فروات 

بتقــــــــمـدير 2015ريمت والجــمـزم الثمانى دوراب2013 ابريمتووصـــــــت على الجــــــــزم دور2011

 عـــــــام " عيد " 

 التنافقــــــــــة -القرار :

للطـمـال /       الطم  الطبيعـمـىمنــــــ  دبلــــــــنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى    -:ساب  عشر

بدورة   الط  الطبيعــىند تــم اعتتـاد نــــيدها لدرعــة التاعســــــــتير أوتد محتند يننس بنبن 

والجــمممممممممـزم الثمممممممممانى 2014 أاتمممممممممنبرووصــــــمممممممممـلا علمممممممممى الجـــــــمممممممممـزم دور2013أاتمممممممممنبر 

 "   عيد بتقـــــــــدير عـــــــام " 2017دورابريت

 التنافقــــــــــة -القرار :

 /ةللطـمـالب      الطــــ  الطبيعــىمنــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى    -:ثامق عشر

بمدورة   الط  الطبيعــىند تــم اعتتـاد نــــيدها لدرعــة التاعســــــــتير رانيا رضا نط  االبيدى

والجــمممممممممـزم الثمممممممممانى 2014 ابريمممممممممتووصــــــمممممممممـلا علمممممممممى الجـــــــمممممممممـزم دور2012أاتمممممممممنبر 

 "   عيد بتقـــــــــدير عـــــــام " 2017دورابريت

 التنافقــــــــــة -القرار :

      الطـــممممـ  الطبيعـممممـىمنـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى  -تاســــع عشــــر :

الط  ند تــم اعتتـاد نــــيدها لدرعــة التاعســــــــتير منى فؤاد عبد العزيز  التسيرى  /ةللطــالب



والجــممـزم الثممانى 2014 أاتممنبرـــممـزم دورووصــــــممـلا علممى الجــــ2014 ابريممت بممدورة  الطبيعـممـى

 "   عيد بتقـــــــــدير عـــــــام " 2017دورابريت

 التنافقــــــــــة -لقرار :

منـــــمممـ  دبلـــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى االممممراض الصمممدرية والتمممدرن            -:العشمممرون

نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير للطــالبـــــممـة/ أميممرة عبمماس عبممد التجيممد منسممى 

والجــمـزم 2015ووصت على الجمـزم دورابريمت 2013بدورةا أاتنبر  االمراض الصدرية والتدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016الثانى دورابريت

 التنافقــــــــــة -لقرار :

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فمى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الناود والعشريق

االممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نيمدها لدرعـمـة التاعســمـتير فاطتة محتمد طلبـمـة نبمنى للطــالبــــــة/ 

والجــممـزم الثممانى 2014 أاتممنبرووصممت علممى الجممـزم دور2013بممدورة أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016رابريتدو

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فمى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الثانى والعشريق 

االممراض ند تــم اعتتـاد نيدها لدرعــة التاعســـتير سارة فنزى ابن العز الفقــى  للطــالبــــــة/ 

والجــممـزم الثممانى 2015ابريممتووصممت علممى الجممـزم دور2013بممدورة أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016دورابريت

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليـــــمـا فمى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الثالث والعشريق

االمممراض نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير أمممت سممعيد عبمماس عتعممه للطــالبـــــممـة/ 

والجــممـزم الثممانى 2015ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2013بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016أاتنبر دور

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليـــــمـا فمى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الراب  والعشريق

االمممراض نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير صممفام صممبحى وسممق طممه للطــالبـــــممـة/ 

والجــممـزم الثممانى 2013ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2012بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2015دورابريت

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى االمراض الصدرية والتمدرن            -:الخامس والعشريق

االمممراض نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير هبممه محتممد محتممد سممليتان للطــالبـــــممـة/ 

والجــممـزم الثممانى 2013ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2012بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017بريتدورا

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى االمراض الصدرية والتدرن            -:السادس والعشريق 

االممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نيمدها لدرعـمـة التاعســمـتير ممروة عتمال عبمد الصمادق للطــالبــــــة/ 

والجــممـزم الثممانى 2013ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2012بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2014أاتنبردور

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الساب  والعشريق 

االمممراض نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير نممنرا عممادل وهبـممـه الفقممى للطــالبـــــممـة/ 



والجــممـزم الثممانى 2013ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2012بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 " عدا بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد 2017ابريت ردو

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

ية والتمدرن         منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى االممراض الصمدر   -:الثامق والعشريق 

نممد تـممـم اعتتممـاد نيممدها لدرعـممـة التاعســممـتير أوتممد عبممد التممنلى شممفيق عبممد الخممالق /للطـممـال 

والجــمـزم 2015 أاتمنبرووصمت علمى الجمـزم دور2015  بدورة ابريتاالمراض الصدرية والتدرن  

 "  بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد2017ابريت الثانى دور

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

 
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -التاس  والعشريق:

  العلنم الطبية االساسية   التياروبينلنعيا الطبية والتناعة (  للطالبة/ ابتهال محتد السيد علبط

 35.72بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  -

 41.78بتعدل فصلى 2014حان ماعستير الجزم الثانى  دورابريتنج  الطال  فى امت -

 %77.5" بنسبة مئنيــة  عيد عدا التقدير العام للطال  "  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الثالثنن

  محتد عبد العزيز الشرناوىالتنليد وأمراض النسام       للطال / 

 42.61بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 36.72بتعدل فصلى 2014 نبرأاتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %79.33" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والثالثنن 

 مرسى اليرباوىتقية فؤاد تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 2012واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %79.62التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والثالثنن

 ونان محتد عالل خالفتخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالبة/ 

 34.11بتعدل  فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 33.39بتعدل فصلى 2016ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور  -

 %67.50التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والثالثنن

 مروة عادل محتد يننستخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 36.6بتعدل فصلى 2012الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   نج  -

 33.88بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.48التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    الراب  والثالثنن

 ونان وسق على الشيتى تخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 43.72بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 38.61بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %82.33" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

 

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والثالثنن

  ريهام سعيد محتد زيدانتخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 42.06بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 

 35.83بتعدل فصلى  2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %77.89التقدير العام للطال  " عيدعدا  " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والثالثنن

 محتند عبد التحسق عبد الفتاح أوتدتخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 36.33بتعدل فصلى 2010 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35.47بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %71.80التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والثالثنن

 شريق محتد الشاللى /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 46.28بتعدل فصلى 2013 ابريتامتحان ماعستير الجزم االول دورنج  الطال  فى 

 37.61بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %83.89" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

 اسالم ابراهيم السيد وجازىتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 40.06بتعدل  فصلى   2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت

 37بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %77.06التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

 محتد فتحى مصطفى صابرتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 33.03بتعدل  فصلى   2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت

 37.05بتعدل فصلى 2014تنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأا -

 %70.08التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن

 ايتان محتند وجــازى  /ةط  الطنارىم     للطالب

 35.33بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 36.53بتععدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %71.86التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

 

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    الناود واالربعنن

 تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / محتدعبد التنعم علينه 

 33.14بتعدل فصلى  2008نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 32بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %65.14التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى واالربعنن

 محتد أميق عبد التعبند زغلنلتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 39.56بتعدل فصلى  2014 ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 31.92بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.48التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث واالربعنن

 وفام عبد الستي  محتند فاضتتخصـــص /  الط  الطبيعى والتأهيت      للطالبة/ 

 37.22بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 31.06بتعدل فصلى 2013دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %68.28" بنسبة مئنيــة  عيد التقدير العام للطال  "  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن

 عبد الحافظمحتد عبد الروتق تخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطال / 

 37.56بتعدل فصلى 2013 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.39بتعدل فصلى 2014  ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.95التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:واالربعننالخامس 

 محتند محتد عبدالعليم البدوىتخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطال / 

 38.72بتعدل فصلى 2013 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 39.39بتعدل فصلى 2014  ابريت الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %78.11" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس واالربعنن

 والم سامى مختار عقيله  /ةتخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطالب

 42.44بتعدل فصلى 2014 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 42.25بتعدل فصلى 2016  ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %84.69" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  واالربعنن

 ايتان عبد هللا عبد الستار ابن وجازى /ةتخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطالب

 41.72بتعدل فصلى 2014 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 39.72بتعدل فصلى 2015  أاتنبران ماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتح -

 %81.44" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق واالربعنن

 اسالم محتد محتد عبد الاريم شتله  تخصـــص /  ط  الحاالت الحرعــة      للطال / 

 41.28بتعدل فصلى 2014 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 40.67بتعدل فصلى 2016  ابريت دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %81.95" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  واالربعنن

 ابراهيم محتد الزويدىأستام   /ةتخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطالب

 37.50بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دوابريت  

 37.33بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %74.83التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الختسنن 

       صفام عبد الروتق يعقنب الشباى ط  االســرة      للطالبة/ 

 2014واصت على دبلنم دور أاتنبر 

 %71.28التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والختسنن

       أننر أوتد صابر فايد تخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 36.94بتعدل فصلى 2012  ر أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

     35.64بتعدل فصلى  2013 ابريتالثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %72.58التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والختسنن

 محتد عالل خالفدعام  /ةتخصـــص /  ط  التناطق الحارة وصحتها    للطالب

 40.67بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 34.56بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور  -



 %75.23" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد  -

 التنافقــــــــــة -لقرار :ا

  -:الثالث والخمسون 

  0ما يستجــد مق أعتال                    

 وكيل الكلية                                                                    
 للدراسات العليا والبحوث                                                         

 
 " أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل "                                                   

 
 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فممى تتـممـام السمماعة  7/11/2017اعتتعمما لجنممة الدراسممات العليمما بجلسممتها التنعقممدة بتمماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -حضــــور كـــــل مـــــــن :* ب

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

      سهام محمد محمد رجب أ.د/ 

      عالء حسن عبد المؤمن مرعىأ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

 أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين    

 ام محمد  شيحــــة أ/ 



 هانى المهـــــدىأ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  7/11/2017يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  العاشرةالجلسة 

 

 
 (   45تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 (   40  تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (   80 مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (  40منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 ( 12الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )    -5

 (       20ـيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )     ايقاف القــــــــ -6

 (   2تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد ) -7

 ( 1تير عدد )ـــــــــنقل القيــد لدرجة الماجس -8

 ( 1المناقشـــــــــة عدد )وتعدل فى لجنة الفحص  -9

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0التاعستير والداتنراه  تسجيت منضنق الرسالة لدرعة   -: أوال 

 ط/ محتد نعيم عبد الحتيد النحاس   داتنراه   عراوة التجتيت والحروق  -1

 عننان الرسالة

 تحسيق النتائج لجراوات شد البطق بعد فقدان النزن الشديد

 لجنة االشراف 

 التننفيةعامعة   أستال ورئيس عراوة التجتيتأ.د/ طارق فؤاد اشع                          -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أ.د/ أوتد عبد العزيز تعل                        مدرس -2

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أ.م/ أوتد فرعانى صابر                           مدرس -3

 ط/ دعام محتد وسنى أوتــد  داتنراه   االشعة التشخيصية  -2

 عننان الرسالة

 " دور الحقق بناسطة استخدام االشعة فى عالج اصابات الافة التدورة للاتف 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال االشعة التشخيصيةأ.د/ محتد رمضان الخنلى         -1

 عامعة التننفية   االشعة التشخيصيةأ.د/ محتد اامت عبد التجيد     مدرس  -2

 عامعة التننفية  أ.م/ ايتان على عبد هللا   مدرس الط  الطبيعى  -3

 ط/ محتد فتحى عبد العزيز عطية     داتنراه  ط  الحاالت الحرعة  -3

 عننان الرسالة

" دراسة االرتباط بيق نسبة الالاتات الشريانى والحالة السريرية وصنرة الشراييق القلبيمة لتمريض 

 ضيق الشراييق التاعية الحادة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال التخدير والعناية أ.د/ خالد منسى ابن العينيق      -1

 عامعة التننفية   والعناية  م التخديرأ.د/ ياسر ابراهيم فتحى         أستال  -2

 أ.م/ أوتد محتد عتارة        أستال م أمراض  القل  عامعة التننفية  -3

 د/ أستام استاعيت سالمة        مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -4

 د/ زين  عبد العزيز القاستى  مدرس الصحة العامة عامعة التننفية  -5

 ط  الحاالت الحرعة ط/ هنادى محتــد الفقــى        داتنراه     -4

 عننان الرسالة

فممى تشممخيص وتننمم  وممدوث التضمماعفات الرئنيممة فممى  16" دور بممروتيق الخاليمما التعجممره رنممم 

 مرضى االصابات الصدرية الشديدة  

 لجنة االشراف 



 عامعة التننفية  ة أستال التخدير والعنايأ.د/ أوتد عبد الرؤوف متنلى       -1

 عامعة التننفية   م التخدير والعناية أ.د/ نجنى محتد ضحــى       أستال  -2

 عامعة التننفية  م التخدير والعناية أ.م/ وليد محتد فتحى عبد العايم  أستال  -3

 عامعة التننفية  التخدير والعناية د/ وسام الديق عبد الروتق سلطان  مدرس  -4

 التياروبينلنعيا الطبية والتناعة  ط/ اسرام السيد عبد التقصند التهدى      داتنراه  -5

 عننان الرسالة

تحديممد االنتمماط الجينيممه للضممراوة والخصممائص الااهريممة لتقاومممة التضممادات الحينيممة لتعممزوالت 

 الالبسيال الهنائية بتستشفيات عامعة التننفية 

 لجنة االشراف 
 لعزيز عيسى               أستال التياروبينلنعيا   عامعة التننفيةأ.د/ نيرة عبد ا -1

 أستال التياروبينلنعيا عامعة التننفيةأ.د/ ناهد عبد الينى الراعحى               -2

 أ.م/ أستام محتد محتد البراسى            مدرس  التياروبينلنعيا عامعة التننفية -3

 التياروبينلنعيا الطبية والتناعة  ط/ رضنى وسيق عبد الستار سالم   داتنراه  -6

 عننان الرسالة
+ فمممى المممدم واالخمممتالف الجينمممى فمممى عاممممت فمممناس بمممى  FOXP-3  CD4+CD25+" دور خاليممما 

RS37615483          للتريض انسيلة للتنبؤ بحدوث رفض خلنى للابد بعد الخضنق لعتلية زراعة الابد 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ مبروك محتند غنيم                أستال ورئيس نسم التياروبينلنعيا   عامعة التننفية -1

 أستال التياروبينلنعيا معهد الابد عامعة التننفيةأ.د/ ايناس محتد غنيم               -2

 ة التننفيةأ.د/ أمت فت  هللا مقلد               أستال التياروبينلنعيا   عامع -3

 د/ ستاح محتد عنض          مدرس التياروبينلنعيا معهد الابد عامعة التننفية -4

 د/ محتد أوتد الطباخ          زميت ط  الابد معهد الابد عامعة التنفيــــــــــــة                                 -5

 مراض الباطنة  العامــةط/ محتد فنزى عبد الفتاح بسيننى الشيخ   داتنراه   أ - 7

 عننان الرسالة

 نسبة الخاليا التتعادلة للتفاويات للتنبؤ بعانبة تعفق الدم

 لجنة االشراف 
 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي           أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 لتننفيةأستال الباطنة  العامــة  عامعة اأ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم             -2

 أ.د/ عتاد محتد الشبينى      أستال أمراض التناعة  عامعة التننفية  -3

 د/ ايناس صبحى زهران             مدرس   أمراض التناعة  عامعة التننفيـــة -4

 ط/ محتد السعيد الشيق   داتنراه   االمراض العصبيــة -8

 عننان الرسالة

دور الدالئت االالينيايمة واالشمعاعية فمى التنبؤبتمال السماتة الدماغيمة االوتشمائية الحمادة بعمد العمالج 

 بازالة الجلطة مياانيايا 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ محتد عزات علنان               أستال االمراض العصبية  عامعة التننفية -1

 المراض العصبية  عامعة االساندريةأستال م اأ.د/ أسامة ياسيق منصنر              -2

 أ.د/ مصطفى صال  مليع                 أستال م االمراض العصبية  عامعة التننفية  -3

 ط/ هند رضا السيد عتارة    داتنراه   االمراض النفسيـــة -9

 عننان الرسالة



مدمنى الترامادول والهيمرويق همت تختلمف  زرق ابسنلة نالترياسنن   مضاد لالفيننات ( فى عالج

 عق خطط العالج االخرى ؟ دراسة فى عينة مق التجتت  التصرى 

 لجنة االشراف 
 االمراض العصبية  عامعة التننفيةورئيس نسم أستال        لتيام عتال الديق الحتراوى أ.د/  -1

 ا االالينياية عامعة التننفيــــــــة أ.د/ عتاد فهيم عبد الحليم                أستال الباثنلنعي -2

 د/ محتد محتد الحسينى               مدرس االشعة التشخيصية معهد الابد  -3

 ط/  شيريق عبد العزيز بينمى القشاش  داتنراه   ط  التناطق الحارة وصحتها   - 10

 عننان الرسالة

 " دراسة مقارنة بيق الفيبروساان ومستنى الريسيستيق فى مرضى الابد الدهنى اليير احنلى 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ عاطف ابن السعند على               أستال ورئيس نسم التناطق الحارة  عامعة التننفية -1

 عامعة التننفيـــــــــــة  أ.م/ أشرف داود                             أستال م الايتيام الحينية -2

 د/ محسق محتد الخياط                   مدرس التناطــــــــق الحـــــارة  عامعة التننفية-3

 داتنراه   ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ أمانى عباس محتد السيد عامر  -11

 عننان الرسالة

بالتنعمات الفمنق صمنتية امأداة غيمر نافمذة " دور دينامياية النريد البمابى باسمتخدام المدوبلر التلمنن 

 للتنبؤ بدوالى الترىم فى مرضى التليف الابدى

 لجنة االشراف 
 أ.د/ محتد عالم الديق ننح               أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية -1

 أ.م/ مؤمنة سعيد الحامنلى             مدرس التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة  -2

 د/ محتد اامت عبد التجيد                مدرس االشعة التشخيصية   عامعة التننفية-3

 ط/ شيتام عبد الجناد السيد        داتنراه   الهستنلنعــى -12

 عننان الرسالة

" دراسممة مقارنممة للتممأثير الننممائى التحتتممت لحمم  الرشمماد مقابممت التيرايباراتيممد علممى هشاشممة العاممام 

 خنازير غينيا البالية  التستحثة فى لانر

 لجنة االشراف 
 أ.د/ مها السيد سليتان          أستال ورئيس نسم الهستنلنعى  عامعة التننفية -1

 أ.م/ هالة محتد الحرون        أستال م الهستنلنعــــــى  عامعة التننفيــــة -2

 التننفيـــــةد/ منى عبد التنلى سليتان    مدرس الهستنلنعى  عامعـــــة  -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ محتد سعيد محتد أوتد شحاته  -13

 عننان الرسالة

التقييم االالينياى واالشعاعى لجراومة اطالمة عاتمة العقم  فمى القمدم التفلطحمه الترنمه التؤلتمه فمى 

 الترضى غير الناضجيق هياليا 

 لجنة االشراف 

 أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية      أ.د/ بهام الديق محتد السروى       -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفية         أ.د/ ياسر سعد الديق وننت       -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةد/ سامى عبد الهادى صقر             مدرس  -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ محتند اتال وسق ايفى    -14

 ننان الرسالةع

فمى  مقارنة بيق اسالك ايرشنر ومسامير نانسى فى التثبيا النخاعى فى عالج اسنر عاام السماعد

 االطفال 



 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتند محتد هدهند                     أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 م  عراوة العاام  عامعة التننفية أستالأ.د/ هشام فتحى غنيم                          -2

 د/ هانى السيد عبد الجناد                    مدرس عراوة العاام  عامعة التننفية -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ ابن التجد صبحى مصطفى النجار   -15

 عننان الرسالة

 العالنة بيق النتائج النفيفية والتصنير االشعاعى بعد االستبدال الالى لتفصت الرابه 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ السيد مرسى زاى         أستال ورئيس نسم عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى           -2

 هانى السيد عبد الجناد        مدرس  عراوة العاام  عامعة التننفية أ.م/ -3

 ط/ رمزى منير عبد العايم   ماعستير  عراوــة العاـــام  -16

 عننان الرسالة

عالج اسنر عاام الفخذ اليير ملتئتمة التثبتمة بتسمتار نخماعى تشماباى باسمتبدال التسمتار بمأخر أو 

 اضافة شريحة 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ محتند محتد هدهند          أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

  عراوــــــة العاــــــــــام  عامعة التننفية  أ.د/ عترو عبد الترضى ننديت       مدرس -2

 ط/ بسته عبد الاريم عبد التنعم طير البر ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة -17

 عننان الرسالة

 العاتى فى الصحة والترض  –التحنر العضلى 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ صبرى عبد هللا شعي      -1

 أ.م/ عتاد محتد الشبينى         مدرس أمراض التناعة   عامعة التننفية -2

 التننفيةد/ ايناس صبحى زهران       مدرس أمراض التناعة   عامعة  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ خالد محتد السيد محتد      -18

 عننان الرسالة

 دور االستينبننتيق ادليت محتتت فى تشخيص سرطان الخاليا الابدية

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         ايهاب أوتد عبد العاطى أ.د/  -1

 مدرس  الباطنة العامة  عامعة التننفية         عز العرب عبد العليمأوتد أ.م/  -2

 مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية   م محسق الخنلى                د/ ري -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ مى عبد الصتد عبد الصتد عطية    -19

 عننان الرسالة

اليدة الدرنية والحالمة اليذائيمة فمى مرضمى الفشمت الالمنى الخاضمعيق لجلسمات " العالنة بيق وفيفة 

 االستصفام الدمنى

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية                   محتد أوتد شعبانأ.د/  -1

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  أستال م                     وليد شهاب الديق   أ.م/  -2

 مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية   شيتام اتال الديق زويق              د/  -3



 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ أوتد وسق محتد وسق    -20

 عننان الرسالة

فمممى مرضمممى " نصمممنر القنديمممة المممذارى وضمممعف االسمممتجابة للعناممممت التنبهمممه لالريثروبمممنييتيق 

 االستصفام الدمنى التزمق

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية               وسق عبد الهادى أوتد أ.د/  -1

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  أستال م                 محتند محتد عتارة أ.م/  -2

 مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية   خالد محتد أميق الزرنانى              د/  -3

 ط/ رشنان نصحى أميق رشنان   ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة -21

 عننان الرسالة

 " االديبننياتيق : الجزىم الحسق مق التنشأ السيىم 

 لجنة االشراف 

 التننفيةأستال الباطنة  العامــة  عامعة              محتد أوتد شعبان  أ.د/  -1

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  أستال م           وليد عبد التحسق شهابأ.م/  -2

 مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية   مى أشرف اامــت             د/  -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن ط/ االم فنزى العفيفى       -22

 عننان الرسالة

دراسممة العالنممة بمميق نتممائج التنعممات فممنق الصممنتية علممى القلمم  ومؤشممر "بممند " فممى مرضممى السممدة 

 الرئنية التزمنة 

 لجنة االشراف 

 أستال االمراض الصدرية    عامعة التننفيةأ.د/ أسامة فهيم منصنر                   -1

 درية    عامعة التننفيةأ.م/ ابراهيم ابراهيم التحالوى           أستال م االمراض الص -2

 أ.م/ مها ينسف الحفناوى                أستال م االمراض الصدرية    عامعة التننفية -3

 د/ مراد بشاى مينا                        مدرس مراض القل  عامعة التننفيـــــــــــة -4

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ اسالم فارى فايز محتد     -23

 الرسالةعننان 

تقييم مدى تأثير الليزك السطحى على شفافية سط  القرنية باسمتخدام تقنيمة الليمزر التختمرق للخاليما 

 الطالئية 

 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ أميق فيصت اللقنة            -1

 عامعة التننفية   أ.م/ نرميق محتند بدوى           مدرس   ط  وعراوة العيق -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ ايتان سيف النصر عبد الستار وتاد   -24

 عننان الرسالة

مقارنة بيق تأثير وقق مادة افليبير سيبا ومادة رانيبيزومابمداخت الجسمم الزعماعى للعميق فمى عمالج 

 االرتشاح السارى لتقنلة الشباية 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ خالد الينيتى سيد أوتد        -1

 أ.م/ أوتد ابراهيم بسيننى         مدرس  ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ ايتان أوتد منسى وسام الديق    -25

 عننان الرسالة



دراسة مقارنة بيق الليزر الضنئى البؤرى للشباية مقابت برومنفيناك التنضعى فى عمالج ارتشماح 

 مقنلة العيق البؤرى الناتج عق اعتالل الشباية السارى 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ عبد الخالق ابراهيم السعدنى       -1

 أستال م   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية            أ.م/ سام  محتد الجنهرى -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ غادة محتند السيد عطا    -26

 عننان الرسالة

 " تقييم استخدام ليزر االرعنن فى عالج تقروات القرنية التستعصية 

 لجنة االشراف 

 العيق   عامعة التننفيةأستال ط  وعراوة        عبد الروتق السباعى أ.د/  -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية  أستال م        فريد محتد وعدى أ.م/  -2

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية د/ محتد سامى عبد العزيز        مدرس -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ مروة على السعيد الباز     -27

 عننان الرسالة

 نيبافيناك لتن  ارتشاح التاننال بعد عتليات التياة البيضام"استخدام نطرة 

 لجنة االشراف 

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةم أستال        أميق فيصت اللقنة  أ.د/  -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية  مدرس       نرميق محتند بدوىأ.م/  -2

 

 

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية     ط/ نانسى محتـد فايز   -28

 عنوان الرسالة

 فى الندبات اليير طبيعية  20دراسة هستنايتيائية مناعية للارواس 

 لجنة االشراف

 أ.د/ ايتان عبد الفتاح سليط    أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 عامعة التننفية  أ.د/ رواب منير ستاه             أستال  الباثنلنعى -2

 أ.د/ عال أوتد بارى           أستال م االمراض الجلدية  عامعة التننفية -3

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ مى عزت ناسم أوتد    -29

 عنوان الرسالة

 " تقييم فيروس النرم الحليتى البشرى فى الزوائد الجلدية 

 لجنة االشراف

 أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية    ماعدة مصطفى وجاج أ.د/  -1

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفية مأستال           عزة عابر عنتر فرج أ.د/  -2

 عامعة التننفية  مدرس مياروبينلنعيا    شيتام عبد الستار العسارىأ.د/  -3

 ة والتناسلية   ماجستير االمراض الجلديط/ مروة أوتد محيسق  -30

 عنوان الرسالة

 " تعدد الشات الجينى للتستقبت الابدى ااس الفا فى مرضى البهاق 

 لجنة االشراف

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفية ورئيس نسم أستال               عالم وسق مرعى أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــعامع الحيــــــنيةالايتيام  مأستال        رانيا محتد عزمى الشاللىأ.د/  -2



 الجلدية والتناسلية عامعة التننفيةد/ وفام أوتد شحاته                    مدرس  -3

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ أميرة محتد استاعيت عامر    -31

 عنوان الرسالة

 " الدور التحتتت للالنستيريق فى الصل  النراثى 

 االشرافلجنة 

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفية م أستال  عال أوتـــد باــــرى             أ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــعامع الايتيام الحيــــــنية شيتام الشافعى سليتان        مدرسأ.د/  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ سارة وعيه صديق الجندى    -32

 الرسالةعنوان 

 فى مرض البهاق  20" دراسة هستنايتيائية مناعية للارواس 

 لجنة االشراف

 ـأ.د/ ايتان عبد الفتاح سليط        أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية 1

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفية م أستال  عال أوتـــد باــــرى             أ.د/  -2

 ة التننفيةــــــــعامع رواب منير ستاه          أستال الباثنلنعــــــــى أ.د/  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ أمانى فنزى ينسف وتــاد    -33

 عنوان الرسالة

 فى الصدفية 2" دور البرواينستيق 

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية     محتد عبد التنعم شعي ـأ.د/  1

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفية وفام أوتد شحاته           مدرس أ.د/  -2

 ة التننفيةــــــــعامع أستام شتس الديق محتد         مدرس الباثنلنعــــــــى أ.د/  -2

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  ط/ محتد صالح سليم محتد  -34

 عننان الرسالة

 "دور دالالت الدوبلر للشريان الروتى ف تقييم نزف ما ونل االياس 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    ورئيس نسم  أستال           ايتق عبد القادر شبانهأ.د/  -1

 عامعة التننفيةأستال م  التنليد و النسام              محتد عبد هللا رزقأ.م/  -2

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    د/ داليا ابراهيم محتد          مدرس  -3

 د/ شيتام عبد الحتيد وسنيق    مدرس االشعة التشخيصية عامعة التننفية  -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  ط نهى مختار طاهر الشيخ     -35

 عننان الرسالة

التنبممؤ بنممنق الممنالدة فممى السمميدات الحنامممت الول مممرة بناسممطة التنعممات فممنق الصممنتية عممق 

 طريق العجان 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال          محتد محتند فهتى أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأستال م  التنليد و النسام          الحلبىعالم الديق فت  هللا أ.م/  -2

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    د/ هيثم ابن على وتزة                مدرس  -3

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    د/ ابراهيم على سيف النصر       مدرس  -4

 أمراض النسام  ماعستير  التنليد وط/ ايتان وتدى عبد الينى   -36

 عننان الرسالة



 " دراسة تحليلية لنتائج االمهاب والتناليد الجدد فى مستشفى تعليتى ثالثى الرعاية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    م  أستال       طارق محتد سيد عبد النعندأ.د/  -1

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام      مدرسأ     أوتد محتـــد ننفــــــــــت           أ.م/  -2

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    د/ هبـــــه فـــــــــرج سالمــة                    مدرس  -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  ط/ أستام نبنى بسطنيسى    -37

 عننان الرسالة

 تحرى وعند عدوى الجرثنمة التهبلية نبت وبعد تراي  اللنل  الروتى 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال             أوتد نبيت عبد الحتيد أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأ.م/ طارق محتد سيد          أستال م  التنليد و النسام     -2

 عامعة التننفيةد/ ايتان وسنى محتد سالم         مدرس التياروبينلنعى     -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام ط/ اميلى ميشيت فهتى    -38

 عننان الرسالة

استخدام السننار التهبلى فى مقابت استخدام االشعة بالصبية على الروم واالبناق فى تقييم الندبة 

 القيصريةالناتجة عق النالدة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال  محتد ىسالمة عـــاد          أ.د/  -1

 عامعة التننفيةم  التنليد و النسام    أستالأ.د/ عالم الديق عبد الفتاح الحلبى           -2

 ة التننفيةعامعد/ محتد السباعى عنتر             مدرس التنليد و النسام     -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام ط/ هاعر عبد الشافى عبد الفتاح ينسف     -39

 عننان الرسالة

" مقارنة بيق االوداث التبار والتتأخر لثق  فى اليشام االمنينسى فى السيدات الالتى لم يسبق 

 لهق النالدة بعد تحفيز النالدة بالتيزوبرستنل عق طريق التهبت 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال  ايتق عبد القادر شبانة         أ.د/  -1

 عامعة التننفيةم  التنليد و النسام    أستالأ.د/ عالم الديق عبد الفتاح الحلبى           -2

 عامعة التننفيةأ.م/ نبيه ابراهيم الخنلى                  أستال م التنليد و النسام     -3

 عامعة التننفيةد/ محتد السباعى عنتر             مدرس التنليد و النسام     -4

 ماعستير ط  الحاالت الحرعــــــــــة ط/ شريف رزق عبد الفتاح عندة   -40

 عننان الرسالة
 تحاليت النريدية ودورها فى عالج الفشت الالنى الحاد لترضى الحاالت الحرعة تأثير ال

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستالواتم أميق عطا هللا           أ.د/  -1

 أ.م/ واتم بهجا ابن النفا     مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 ط/ أوتدأشرف السيد سالم نصر   ماعستير  التخدير والعناية الترازة  -41

 عننان الرسالة

" عرعة منخفضة مق عقار البنبيفاااييق عالى الاثافة وعقار الدياستيديتنميديق اتاتت عالعى 

 فى عتلية النالدة القيصرية , فى دراسة عشنائية محاتة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستالمتدوح السيد لطفى          أ.د/  -1



 أ.م/ صفام محتد هالل            أستال م  التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 د/ وسام الديق سطان           مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية -3

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ أوتد شننى على وسق    ماعستير     -42
 عننان الرسالة

 انصباب غشام التامنر بعد عتلية تييير الصتام التيترالى مقارنة بتا بعد عتلية تييير الصتام االورطى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    عبد هللا مصطفى اتال     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ غادة محتند سلطان          أستال م  القل  واالوعية     -2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ اريم فتحـــى أدم    ماعستير     -43
 عننان الرسالة

لترتف  باستخدام تقنية التتب  " تقييم دينامياية عذر االبهر االورطى فى مرضى فرط ضيط الدم ا

 الرنطى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    محتند اامت أوتد     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ وسام الديق وداد الشافعى         زميت   القل  واالوعية     -2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ أوتد عبد الفتاح السيد   ماعستير     -44
 عننان الرسالة

" نسبة الصفائ  الدمنية للخاليا الليتفاوية وعالنتها بتدفق الدم بالشراييق التاعية لترضى االوتشام 

 الحاد لعضلة القل  عند عالعهم بالقسطرة التداخلية للشراييق التاعية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم القل  واالوعية    أستال    هالة محفنف بدران     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ غادة محتند سلطان          أستال م  القل  واالوعية     -2

 ط  االطفال   ط/ عترو محتد فتحى الفرماوى سعد    ماعستير     -45
 الرسالة عننان

 االلبينميق التعدل مق نقص التروية بتصت االطفال الذيق يعاننن مق ننبات الصرق

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـال   أستال    أوتد ثابا محتــند     /دأ. -1

 التننفيـــــــــــةأ.د/ مها عبد الراف  البسيننى   أستال الباثنلنعيا االالينياية  عامعة  -2

 عامعة التننفيةد/ نهلة محتد سعيد عبد الهادى  مدرس طـ  االطفـال    -3

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ شيتام فتحى نبنى داود   -46
 عننان الرسالة

 التؤشرات الناراثية الرابطة بيق التحام فى السارى لدى االمهات ورضيعهم 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    سهير سيد ابن العال    /دأ. -1

 ة التننفيةـــعامعد/ نجالم فتحى      أستال م ط  االطفال   -2

 أ.د/ رع  محتد داود         أستال م النسام والتنليد  عامعة التننفية  -3

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ استاعيت عبد الهادى عبد الحتيد عبد الهادى   -47
 عننان الرسالة

 دراسة لبعض العنامت التصاوبة لليرنان النليدى التطنل

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    مها عاطف محتد تنفيق    /دأ. -1



 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال أ.د/ داليا منير الالهننى               -2

 ط  االطفال   دبلنمماعستير    ط/ منار عيد عبد الحتيد عرانى    - 48
 عننان الرسالة

 معدل انتشار االصابة بترض تننف النتن بيق اطفال التدارس االبتدائية الذيق يعيشنن فى منطقة بنها 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    على محتد الشافعى         /دأ. -1

 عامعة التننفيةم طـ  االطفـــال   أستال أ.د/ داليا منير الالهننى               -2

 عامعة التننفيةد/ زيق عبد اللطيف عتر                مدرس طـ  االطفـــال   -3

 عامعة التننفيةد/ وائت عباس بحب                 مدرس طـ  االطفـــال    -4

 االمراض العصبية والط  النفسى    اشنر على شلبى  ماعستير    ط/ مى ع -49
 عننان الرسالة

العالج الدوائى للتصابيق باضطراب فرط النشاط وتشتا االنتباه   دراسة سريرية ونفسية 

 وبينلنعية وعالعية (

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم التخ واالعصاب   أستال    لتيام عتال الديق الحتراوى    /دأ. -1

 أ.م/ محتد صالح عبد الشافى عبد الروتق         زميت الط  النفسى    عامعة التننفية  -2

 

 الباثنلنعيا االالينياية   دبلنم ط/ صفنة فارى على الشنربجى       ماعستير     -50
 عننان الرسالة

 تقييم مستنى الفاسيبق فى مصت الدم م  ودة مرض الشريات التاعى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية   ليلى محتند منتصر                    /د -1

 عامعة التننفية الباثنلنعيا االالينياية   أ.د/ داليا وسنى ابن العال            أستال  م  -2

 ة التننفيةـــعامعأستال م الباثنلنعيا االالينياية     د/ ريحاب ابراهيم ياسيق       -3

 الباثنلنعيا االالينياية   ماعستير    ط/ مى وويد عابر   -51
 عننان الرسالة

 فى التهاب اللفافة االختصية  62" تقدير سى دى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية   ليلى محتند منتصر                    /د -1

 عامعة التننفيةالباثنلنعيا االالينياية   أ.م/ محتد أوتد ولنة                        أستال م  -2

 ــةد/ عترو عبد الترضى ننديت             مدرس عراوة العاام عامعة التننفيــــــــ -3

 الباثنلنعيا االالينياية   ماعستير    ط/ نيفيق محتند فؤاد السعيد  -52
 عننان الرسالة

 واالريثروبينتيق فى مرضى التليف الابدى م  فقر الدم 15" مستنى عامت النتن التتايزى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية                 محتد عبد الروتق سليتان /دأ. -1

 عامعة التننفية   أ.م/ عبد هللا عبد العزيز بهنسى             أستال ورئيس نسم الباطنة العامة -2

 عامعة التننفيةالباثنلنعيا االالينياية   أ.م/ نهلة فارى عثتــان                 أستال م  -3

 الباثنلنعيا االالينياية   ماعستير    ط/ شيتام محتد وافظ      -53
 عننان الرسالة

 (  متعدد الشات الجينى وخطر االصابة بترض الزهايتر  4" العالنة بيق ابنليبنبروتيتق  اى 



 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالباثنلنعيا االالينياية    ورئيس نسم أستال           رووية وسق العدل  /دأ. -1

 عامعة التننفيةالباثنلنعيا االالينياية      أ.م/ داليا وسنى ابن العال         أستال م  -2

 عامعة التننفيةالباثنلنعيا االالينياية     د/ ثريا أوتــد عتــر          مدرس  -3

 عــــىط/ شيتام هانىم أوتــد   ماعستير الباثنلن -54

 عننان الرسالة

 " دور الخاليا الليتفاوية التصاوبة للنرم فى سرطان الخاليا الابدية , دراسة هستنايتيائية مناعية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية    الباثنلنعــىأستال       أستام عابر عبده  /دأ. -1

 عامعة التننفية    الباثنلنعــىم أستال أ.د/ هالة سعيد الربعى        -2

 عامعة التننفية    م الباثنلنعــىأستال أ.م/ نانيس شننى هنله   -3

 عامعة التننفية   د/ مرفا محتند سلطان      مدرس الباثنلنعــى معهد الابد -4

 

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ محتد وسيق وسق الشرناوى   -55

 عننان الرسالة

اليرام الجراوى بالفيبريق مقابت العالج بالتصل  التنضعى بالتتر اسياليق لتن  تانن النرم 

 التصلحى بعد استئصال الثدى الجذرى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الجراوة العامة    أستال أشرف عبد الهادى زيق الديق       /دأ. -1

 م الجراوة العامــــــة   عامعة التننفية  لأستا             .د/ أوتد صبرى الجتال        -2

 دبلنمماعستير  الجراوة العامــة   ط/ تامر وسيق منصنر الباز      -56

 الجراوة عننان الرسالة

تقييم استخدام السدائت الجلدية للشراييق الثانبة التتفرعة مق الشراييق التشطية الاهرية لليد فى 

 اصالح اصابات االنسجة الرخنة لليد واالصاب  

 االشراف لجنـــــــــــة 
 عامعة التننفيةأ.د/ شننى شاار محتد عاد                 أستال الجراوة العامة   -1

 عامعة التننفيةعراوة التجتيت     د عبد الحتيد اشع    أستال طارق فؤا /دأ. -2

 عامعة التننفيةد/ مدوا سامى على وسق                 مدرس عراوة التجتيت     -3

 ماعستير  الجراوة العامــة  ط/ أوتد ماهر محتد البسطنيسى         -57

 عننان الرسالة

 فى تقييم التهاب البنارياس الحاد( وتقييم رانسنن II –مقارنة بيق  اباتشى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ محتد ليثى أوتد     أستال الجراوة العامة  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة مدرس  محتد نزية شاار نصار       /دأ. -2

 ماعستير  الجراوة العامــة  ط/ محتد سعيد ابن غنيتــه    -58

 الرسالةعننان 

" نتائج االستئصال التبار للتراره بالتناار بعد واالت االلتهاب الحاد الحصنى بالبنارياس   نبت 

 ميادره التريض للتستشفى (

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامة  م أستال     أوتد صبرى الجتال أ.د/  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة مدرس        عبد الجليت البلشى محتد  /دأ. -2



 ط/ ابراهيم أوتد دياب     ماعستير االشعة التشخيصية  -59

 عننان الرسالة

دراسة مقارنة بيق التصنير التقطعى مخروطى الشعاق باستخدام زراق سى واالشعة الشريانية 

 التداخلية فى الحقق الايتائى لحاالت االورام السرطانية فى الابد 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال  هالة وافظ محتـــد       /دأ. -1

 عامعة التننفياالشعة التشخيصية   د/ شيتام عبد الحتيد وسنيق     مدرس  -2

 0التنافقة على تسجيت فى منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  القرار :
 والداتنراه تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير  ثانيا 

  االمراض الجلدية والتناسليةماعستير   سارة متنلى ابن السعند ط/  -1

 وللع برف  أ.م/ وسام عبد الحتيد ياسيق 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةاالمراض الجلدية   أستال أ.د/ عبد هللا محتد عطية    -1

 االمراض الجلدية والتناسليةماعستير ط/ نهال اتال محتد عبد هللا    -2

 أ.م/ وسام عبد الحتيد ياسيق وللع برف  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةاالمراض الجلدية   أستال أ.د/ عبد هللا محتد عطية    -1

 التننفية عامعــةد/ بالل عبد التحسق منتصر     مدرس الباثنلنعى  -2
   الايتيام الحينية والطبيةماعستير      بستة عبد النبى مصطفى محتد ط/  -3

 وللع برف  أ.م/ ابراهيم شحاته التدبنح    

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالايتيام الحينية    أستال أ.د/ مها أوتد فتحى وتندة     -1

 أ.م/ عبد هللا مصطفى اتال        أستال القل  واالوعيةعامعة التننفية  -2

 التننفية عامعــةد/ نسريق عتال الديق الهلباوى   مدرس الايتيام الحينية    -3

 0التنافقة على تعديت فى لجنة االشراف لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 

 0 بلنمإليام القيد  لدرعة التاعستير والد ثالثا
 

 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 أمراض الباطنة العامة  ماعستير  ايمان عباس ابراهيم العدل 1
 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  ياسر فاروق عبد اللطيف السيد الرشيدى  2
 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  بهى الدين عبد الرحمن محمد خليفة  3

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  تغريد أحمد ابراهيم المنسى  4

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  ياسر عبد الواحد عبد البديع  5

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  محمد محروس السيد  6

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  نادية لطفى ابراهيم الفقى  7

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  خالد عبد العزيز خطاب  8

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  مصطفى أحمد محمود عنب  9

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  نهال محمد عبد الرحمن صالح  10

 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  رحاب السيد أحمد جــاد  11



 طــــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم  أميرة محمود عبد المنعم  12

 الستعيـــــــات ماعستير  مروة محمد مدى  13

 0التنافقة على اليام القيد  لالطبام التذانريق بعالية  -: القرار

 0تعديت منضنق الرسالة   لدرعة التاعستير والداتنراه   -:رابعا
 ط/ محتد فنزى وسق الطنيت   داتنراه عراوة القل  والصدر  تعديت غير عنهرى  -1

 التعديتبعد منضنق الرسالة 
القص والشق الاامت لعاتة القص فى عراوة الصتام دراسة مقارنة الشق العلنى الجزئى لعاتة 

 االورطى

 ط/ محتند عتال عبد الخالق الخنلى   ماعستير أمراض القل  واالوعية  تعديت عنهرى  -2

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

تقييم وفيفة البطيق االيسر فى مرضى االتساق النعائى للشراييق التاعية دراسة باستخدام 

 الرنطىتقنية التتب  
 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية  تعديت عنهرى ط/ سارة متنلى ابن السعند   -3

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

 تقييم تأثير عقار االفانافيت اعالج لتشالة ضعف االنتصاب

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية  تعديت عنهرى ط/ نهال اتال محتد عبد هللا    -4

 التعديتبعد رسالة منضنق ال

 " دور التيالتننيق فى تأخر البلنغ النفيفى فى االوالد
 0التنافقة على تعديت منضنق الرسالة  لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  خامسا

 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 ط  الحاالت الحرعة ماعستير سامح عبد العزيز عبادة ابو النجا  1

 التخدير والعناية الترازة ماعستير منصور جمال شعبان الحنونى 2

 التخدير والعناية الترازة ماعستير عمرو مدحت الطيب البحيرى  3

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير دينا عاشور طـــــه  4

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير السعدنىدعاء سعيد  5

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير حنان عبد المنعم ابراهيم عبد هللا 6

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير وليد أسامة محمد عبد الحليم  7

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير ايمان رفعت جاب هللا 8

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير محمد عبد اللطيف حبيب عنام  9

 ط  التناطق الحارة وصحتها  ماعستير مروة محمد سامى الشيخ  10

 ط  التناطق الحارة وصحتها  ماعستير طاهر عبد الحكيم الدسوقى عبد المعطى 11

 ط  التناطق الحارة وصحتها  ماعستير ابراهيم الدسوقى رمضان عبد المولى 12

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير أحمد على أحمد عبد الحافظ  13



 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير اية عبد الرازق السيد ابو حجازى 14

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير أحمد عبد الباسط محمد عبد العال 15

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير  محمد أنور ابراهيم المسدى 16

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير رشا رفعت عبد الحميد النحراوى 17

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير  نهلة محروس عبد النبى الصباغ 18

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير حمدى السيد عبده  19

 العامـــــــةالجراوــة  ماعستير محمد أحمد أمين محمد  20

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير محمد الظريف السيد النجار  21

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير محمد عطية عبد الجواد  22

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير عماد محمد محمد العريف 23

 التنليد وأمراض النسام  ماعستير أحمد طارق عفيفى قنديل  24

 التنليد وأمراض النسام  ماعستير نسرين عبد العال حسن  25

 التنليد وأمراض النسام ماعستير هناء حلمى عبد المجيد  26

 التنليد وأمراض النسام ماعستير أسماء فوزى أحمد سالمة  27

 التنليد وأمراض النسام ماعستير هبه محمد محمود الفقى 28

 التنليد وأمراض النسام ماعستير شذا شهبور عبد السالم  29

 التنليد وأمراض النسام ماعستير محمد عبد المنصف نصر عمارة 30

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير ايمان السيد ابراهيم السواح 31

 الباثنلنعيا االالينياية ماعستير مروة محمد الحسينى بسيونى عبد الرحمن 32

 ط  وعراوة العيق    ماعستير رباب فوزى محمد السيد  33

 ط  وعراوة العيق ماعستير حسام فهمى محمد البربرى  34

 ط  وعراوة العيق    ماعستير رويدا محمد البرعــى  35

 ط  وعراوة العيق    ماعستير مصطفى سمير سعيد البنا  36

 ط  وعراوة العيق    ماعستير اسماء مصطفى محمد  37

 ط  وعراوة العيق    ماعستير هبه أمين رضوان صالح 38

 عراوــة العاـــام ماعستير  محمد مصطفى محمد محمد السيد 39

 عراوــة العاـــام ماعستير أحمد محمد ابراهيم دبدوب 40

 عراوــة العاـــام ماعستير حاتم فهمى محمد السيد 41

 عراوــة العاـــام ماعستير رمزى منير عبد العظيم مصطفى 42

 عراوــة العاـــام ماعستير محمد عبد السالم هليلهشام  43



 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير محمد فاروق عبد الغفار عبد المقصود 44

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير أحمد جالل عبد الرحمن شخبه 45

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير عبد العزيز عاطف شاهين  46

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير جرجس رفعت ثابت سعيد  47

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير عماد عبد المقصود محمد النجار 48

 العلنم الطبية االساسية ماعستير هند على الشحات على  49

   الباثنلنعيا( 
 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمود عزام عبد اللطيف السيد  50

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير حسين محمد خليف  51

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير مصطفى كمال الدين متولى سالم  52

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير مها محمود صبرى 53

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير رشا نجاج محمود عمران 54

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير أحمد السيد الشندالتى  55

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمد فريد حلمى المنصورى 56

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمود أمين ابراهيم صقر  57

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير أميرة محمد السيد يوسف 58
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 0التاعستير والداتنراه  تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة   -:سادسا
 

     ط/ ايتان شحاته أوتد الرغى   داتنراه    الهستنلنعــى -1

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ورئيس نسم الهستنلنعيا   عامعة التننفيةأستال مها السيد سليتان      أ.د/  -1

 أ.د/ بثينه لبي  محتند        أستال الهستنلنعــــى  عامعة التننفية -2

 أ.د/ ماعدة أوتد منصنر     أستال الهستنلنعــــى  عامعة التننفية -3

 عامعة االزهر بنات  أ.د/ ماعدة شاار مهنا             أستالالهستنلنعــــى -4

 ط/ رمضان محتد أوتد الجتت    داتنراه   االشعة التشخيصية  -2



 -لجنــــة التنانشـــة :

 االشعة التشخيصية    عامعة التننفيةأستال زين  عبد العزيز على     أ.د/  -1

 االشعة التشخيصية    عامعة التننفيةأستال أ.د/ محتد عبد العزيز معالى    -2

 االشعة التشخيصية    عامعة الزنازيق أستال أ.د/ خالد محتــد شننــــى     -3

     داتنراه    عراوة القل  والصدرط/ وليد اتال عبد الناود سترى    -3

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ةــــــــــة التننفيـــــــــالقل  والصدر   عامعأستال        أوتد لبي  دخان  أ.د/  -1

 أستال ورئيس نسم عراوة القل  والصدر عامعة القاهرة            أ.د/ أشرف هالل     -2

 رةـــــــــــأستال عراوة القل  والصدر عامعة القاه           أ.د/ ايهاب الشيحى    -3

 ط/ صفنة عثتان محتند    داتنراه    أمراض الباطنة العامة  -4

 -لجنــــة التنانشـــة :

 الباطنة العامــة   عامعة التننفيةأستال محتند عبد العزيز ننرة       أ.د/  -1

 الباطنة العامــة   عامعة التننفيةأستال أ.د/ صبرى عبد هللا شعي             -2
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  -لجنــــة التنانشـــة :



 عيق شتس عامعة    التخاط أستال       محتد على سعد براة أ.د/  -1

 أ.د/ وسام سنى البهام طلعا   أستال الستعيات عامعة التننفية  -2

 أ.د/ أمت سعيد عبد العليم           أستال اتخاط  عامعة الزنازيق -3
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 أ.د/ عالم وسق مرعى     أستال ورئيس نسم االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ ماعدة مصطفى وجاج     أستال االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعة التننفية  -2
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 هى نبيــت دغيــــــم           أستال م االمراض الجلدية   عامعــــــــة طنطـــاأ.م/ ن -3
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 0أ.د/ السيد شعبان هنيدى    أستال االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعةطنطــا -3
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 تننفية أستال التنليد والنسام   عامعة ال         محتد أوتد سامى ننديت أ.د/  -2

 طنطـا  أستال التنليد والنسام   عامعةأ.د/ مصطفى زيق العابديق               -3

 تننفيةالتنليد والنسام   عامعة اللى                أستال م أ.م/ نبيه ابراهيم الخن -4

 اريتة السيد عبد الحتيد دسننى  ماعستير  التنليد وأمراض النسام /ط -13

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد نبيــت عيســـى            أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -1

 الجاروى         أستال التنليد والنسام   عامعة االزهرأ.د/ استاعيت طلعا  -2

 أ.م/ محتد استاعيت صبرى            أستال م التنليد والنسام  عامعة التننفية -3

 عامعة التننفية   أ.م/ طارق محتد سيد               أستال  م التنليد والنسام -4

 

 التنليد وأمراض النسامماعستير  ط/ رانيا أوتد السيد طاونن    -14

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد نبيــت عيســـى            أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ استاعيت طلعا الجاروى         أستال التنليد والنسام   عامعة االزهر -2

 سام  عامعة التننفية أ.م/ محتد استاعيت صبرى            أستال م التنليد والن-3

 عامعة التننفية   أ.م/ طارق محتد سيد               أستال  م التنليد والنسام -4

 ط/ وتدى السيد عبده عبد الروتق  ماعستير  الجراوة العامة  -15

  -لجنــــة التنانشـــة :

 بنهــــاأ.د/ عاطف عبد الينى سالم       أستال الجراوــــة العامـــــة عامعة  -1

 أ.د/ محتد صبرى عتــار           أستال م الجراوة العامة    عامعة التننفية  -2

 أ.م/ أوتد صبرى الجتال           أستال م الجراوة العامة    عامعة التننفية -3
 ط/ ننرا محتد صالح الديق الشرناوى   ماعستير  الجراوة العامة  -16



  -لجنــــة التنانشـــة :

 د/ شننى شاار محتد عاد       أستال الجراوــــة العامـــــة عامعةالتننفية أ. -1

 أ.د/ عالم عبد العايم السيسى   أستال الجراوــــة العامـــــة عامعةالتننفية  -2

 أ.د/ ايتق أبن التاارم شاار   أستال عراوة التجتيت عامعة عيق شتس  -3

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ عترو نبيت فريج     -17

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أشرف عبد الهادى زيق الديق     أستال الجراوــــة العامـــــة عامعةالتننفية  -1

 أ.د/ مصطفـــى رزق                     أستال الجراوــــة العامـــــة عامعة بنهــا  -2

 أستال م الجراوــــة العامـــــة عامعةالتننفية  أ.م/ أوتد صبرى الجتال               -3

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتد الحسينى ابن اليزيد الهيتتى   -18

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ طارق عبد الحتيد اشع    أستال ورئيس نسم عراوــــة التجتيت عامعةالتننفية  -1

 ستال الجراوـــة العامـــة  عامة التننفيةأ.د/ ايتق أوتد البتانننى          أ -2

 أ.د/ محتد مجاهـــــــــد         أستال عراوة التجتيت عامعــة التننفيــــــــة  -3

 أ.د/ وليد مصطفى             أستال عراوة التجتيت عامعــة طنطـــــــــا -4

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ انجى نجي  صلي  ينسف    -19

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ شننى شاار محتد عاد     أستال عراوــــة التجتيت عامعةالتننفية  -1

 أ.د/ عناطف السيد فرغلى   أستال الجراوة العامة عامعة التننفية  -2

 أ.م/ شريف استاعيت القشطى أستال عراوة التجتيت عامعة التننفية  -3

  ام طبي  االااديتية الطبية العساريةد/ عز الديق محتد الضليفى   لن -4

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتد عطية عبد الجناد    -20

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أشرف عبد الهادى زيق الديق     أستال ورئيس نسم الجراوــــة العامة عامعةالتننفية  -1

 أ.د/ مصطفى بينمــى الشيتــــه           أستال الجراوة العامة عامعة الزنازيــــق  -2

 أ.م/ هشام شفيق ابن عريدة              أستال م الجراوة العامة عامعةالتننفية -3

 أ.م/ محرم عبد الستي  محتد            أستال م الجراوة العامة عامعةالتننفية -4

 ماعستير  الجراوة العامة رع  عبد العال  ط/ محتد صالح  -21

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعةالتننفية  عراوة االطفالأستال ورئيس نسم مجدى أوتد لنل       أ.د/  -1

 تننفيــةعامعة ال م عراوة االطفالأستال         تامر فخرى عبد العزيزأ.د/  -2

 م الجراوة العامة عامعة التننفية  أ.م/ أوتد صبرى الجتال              أستال -3

 طنطــا عامعة م عراوة االطفالأستال أ.م/ عبد التطل  عفــا               -4

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتد الهادى عبد الحايم دربع    -22

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ايتان أوتد البتانننى           أستال الجراوة العامة عامعة التننفية أ.د/  -1

 أ.د/ وتدى عبد الهادى           أستال الجراوة العامة عامعة طنطــا  -2

 أ.م/ طارق محى راع            أستال م الجراوة العامة عامعة التننفية -3

 لعامة ماعستير  الجراوة اط/ عتاد محتد محتد العريف    -23



  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/تامر محتــد فاـرى               أستال ورئيس نسم عراوة االوعية للقنات التسلحة  -1

 هشام شفيق ابن عريدة        أستال م الجراوة العامة عامعة التننفية أ.د/  -1

 أ.د/ أوتد وسنى ابراهيم              أستال م الجراوة العامة عامعة التننفية  -3

 ط/ محتد مصطفى محتد محتد    ماعستير عراوة العاام  -24

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ وازم مسعد الطيبى       أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية  -1

 ستال عراوة العاـــام    عامعة طنطــا أ.د/ أسامة عبد النهاب   أ -2

 أ.م/ هشام فتحى غنيم      أستال م عراوة العاـــام    عامعة التننفية -3

 ماعستير عراوة العاام ط/ واتم فهتى محتد السيد   -25

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ محتد عتال االشه         أستال عراوة العاـــام    عامعة بنهـــا -1

 أ.د/ محتد الصاوى وبي       أستال م عراوة العاـــام    عامعة التننفية  -2

 أ.م/ عادل ابراهيم الصعيدى   أستال م عراوة العاـــام    عامعة التننفية -3

 ماعستير عراوة العاام ط/ عهاد ستير ابراهيم بده    -26

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية    أ.د/ بهام الديق محتد السروى   -1

 أ.د/ ابراهيم عنض عيد             أستال عراوة العاـــام    عامعة التنصنرة  -2

 أ.م/ محتد الصاوى وبي     أستام عراوة العاـــام    عامعة التننفية  -3

 أ.م/ عادل ابراهيم الصعيدى    أستام عراوة العاـــام    عامعة التننفية  -4

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ نهال عتال ينسف محتد ينسف    -27

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ عبد الروتق السباعى سروان     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 عامعة طنطـــاط  وعراوة العيق    اعـــى                أستال أ.د/ خالد أوتد ن -2

 عامعة التننفية ط  وعراوة العيق    أ.د/ معتز فايز عبد الحتيد الصاوى  أستال م  -3

 ط/ عهاد محتد سامى العرينى  ماعستير  ط  وعراوة العيق   -28

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ سام  سعد مندور       أستال م ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 أ.م/ عترو محتند عناره  أستال م ط  وعراوة العيق    عامعة طنطــا  -2

 أ.م/ ايتان عبد الفتاح بدر   أستال م الايتيام الحينية    عامعة التننفية -3

 

 ط/ شيتام محتد يسق وتاد   ماعستير  الايتيام الحينية الطبية  -29

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ هالة هانى السعيد                أستال ورئيس نسم الايتيام الحينية معهد الابد عامعة التننفية  -1

 ـاأ.د/ محاسق عبد الستار عبد التعطى  أستال الايتيام الحينية عامعة بنهــ -1

 أ.د/ ماثر اامت الشافعـــى             أستال الايتيام الحينية   عامعة التننفية  -2

 طفــالماعستير  ط  اال   محتد أننرابراهيم التسدى ط/  -30

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ أوتد ثابا محتند                أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ داليا منير الالهننى            أستال م ط  االطفال  عامعة التننفية   -2



 أ.د/ أوتد أننر خطاب            أستال ط  االطفال عامعة التننفية  -3

 أ.د/ وامد محتد الشرناوى       أستال ط  االطفال عامعة طنطــا -4

 طفــالط  االماعستير  ط/ والم عبد العاطى عبد الفتاح محتد    -31

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          فادى محتد الجندى أ.د/  -1

 بنهــا أستال ط  االطفال   عامعةأ.د/ رضا سند عرفــة             -2

 أستال م ط  االطفال  عامعة التننفية           دينا عبد الرازق ميدان أ.د/  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ محتد عتر عبد العزيز خليت -32

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 االزهرأستال ط  االطفال   عامعة أ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 طفال   عامعة التننفيةط  االأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ أوتد نبيت سعيد البزار   -33

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 االزهرأستال ط  االطفال   عامعةأ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ هيثم محتد رأفا محتد فتحى   -34

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

  االزهر ط  االطفال   عامعة أستالأ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ أمير محتد خير هللا     35

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية اهر التنعى        أ.د/ محتند ط -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ امير أوتد عبد التنصف  -36

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية أ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ محتد عاطف عبد الفتاح ابن الننر   -37

 -نشـــة :لجنــــة التنا
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية أ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ خالد محتند بيرم    -38

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية أ.د/ محتند طاهر التنعى         -2



 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ غادة محتد عبد العاطى بافة   39

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية أ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م  -3

 طفــالماعستير  ط  االط/ أمانى عابر عبد الحليم صال   -40

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية          على محتد الشافعى  أ.د/  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية أ.د/ محتند طاهر التنعى         -2

 ط  االطفال   عامعة التننفيةدة محتد التشــد        أستال م أ.م/ غا -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــةط/ رفيدة ععفر محتد وسق     -41

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد عبد العزيز معالى          أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية -1

 أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة       أ.د/ محتد شننى عبد هللا         -2

 أ.د/ أوتد صبـــرى                      أستال االشعة التشخيصية  عامعة الزنازيق  -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــةط/ منى اتــال االشنح    -42

  -لجنــــة التنانشـــة :

 يس نسم  االشعة التشخيصية  عامعة التننفيةأ.د/ محتد صالح الديق الزواوى  أستال ورئ -1

 أ.د/ بستة عبد التنعم دسننى             أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -2

 أ.م/ محتد أوتد ينسف              أستال االشعة التشخيصية  عامعة طنطـــا -3

 وعية الدمنية ماعستير  أمراض القل  واالط/ مازن محتد ربي  فتحــى     -43

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ هالة محفنف بدران      أستال ورئيس نسم  القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ غادة محتند سلطــان         أستال القل  واالوعية  عامعةالتننفية  -2

 بنهــــا أ.د/ وتــــزة نابيـــــــــت        أستال القل  واالوعية  عامعة -3

 

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية ط/ فاطتة محتد على فت  الباب       -44

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية      أ.د/ أوتد أشرف رضا       -1

 أستال القل  واالوعية  عامعة بنهــا          أ.د/ هشام رشيد هشله   -2

 عامعة التننفية   أستال م القل  واالوعية       أ.د/ أوتد محتد عتــارة   -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية   على اليري  محتد رشيد ط/  -45

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد أشرف رضــا      أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ تيتنر مصطفى عبد هللا       أستال القل  واالوعية عامعة طنطـا  -2

      أ.د/ وليد عبده ابراهيم         أستال م  القل  واالوعية  عامعة التننفية -3

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية ط/ عليام عادل الفيشــاوى    -46

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عيهان اتال السعيد     أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية  -1



 أ.د/ عتاد فهيم عبد الحليم              أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفية  -2

 أ.د/ فاطتة أوتد التنعـى           أستال  م الباثنلنعيا االالينياية  عامعة القاهرة  -3

  التشري  واالعنة ماعستير    نستة محتند عبد الاريم عفيفى ط/  - 47 

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال التشري  واالعنة   عامعة التننفية             أ.د/ هنام زاريا ننح    -1

 أ.د/ عادل عبد التهدى الهنارى   أستال التشري  واالعنة   عامعة التنصنرة -2

 أستال التشري  واالعنة       عامعة التننفية         أ.د/ نهى محــى عيســى      -3

 أ.د/ وائت بدر محى الديق الخنلى  أستال التشري  واالعنة   عامعة التننفية -4

  التشري  واالعنة ماعستير ط/ نهى محتد عبد العزيز وسق    -48

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ند الحبيبى    أستال ورئيس نسم التشري  واالعنة عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى محت -1

 أ.د/ وتدينن محتد عطية أوتد      أستال ورئيس نسم التشري  واالعنة عامعة دمياط  -2

 أستال التشري  واالعنة   عامعة التننفية             أ.د/ هنام زاريا ننح    -1

 ستال التشري  واالعنة       عامعة التننفيةأ        أ.د/ نهى محــى عيســى      -2

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ وسيق محتد خليف   -49

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتند عبد العزيز ننره      أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 العامة عامعة التننفيةأ.د/ صبرى شعي                     أستال الباطنة  -2

 أ.د/ عتال السعــــدى              أستال  الباطنة العامة  عامعـــــــة القاهرة  -3

 أ.م/ أوتد راغ  تنفيق           أستالم الباطنة العامة عامعة التننفية -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة محتد فريد ولتى التنصنرى    /ط -50

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ايهاب أوتد عبد العاطى       أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 أ.د/ السيد ابراهيم الشاي                 أستال م الباطنة العامة عامعة التننفية -2

 التننفية د/ محتد وتدى بدر                      مدرس الباطنة العامة عامعة -3

 د/ وليد عبد الفتاح منسى                 مدرس االشعة التشخيصية عامعة التننفية -4

 

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ دينا عبد الباسط الترسى شار   -51

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية أ.د/ وليد عبد التحسق شهاب الديق       أستال م الباطنـــــة العامـــــة  -1

 أ.م/ السيد ابراهيم الشاي                 أستال م الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -2

 أ.م/ محتند وداد عبد العيلم وتيدة     أستال م الباطنة العامة عامعة االزهـــر -3

 ماعستير  الباثنلنعـــى    عليام ابن التجد مصيلحى عبد ربه ط/  -52

  -ــــة التنانشـــة :لجن

 أ.د/ هيام عبد الستي  عياد    أستال ورئيس نسم الباثنلنعـــى  عامعة التننفية -1

 ةــــــــة التننفيــــــــأ.د/ منى عبد الحليم ننديت   أستال الباثنلنعى عامع -2

 ة بنهـــاــــــــــأ.د/ هالة عادل عجينه       أستال الباثنلنعـــى  عامع -3
 0التنافقة على تشايت فى لجنة الفحص والتنانشة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 0تعديت فى لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير   -:سابعا
 



وللع برف      الباثنلنعيا االالينياية   ماعستير     فاطتة محتد محتد عبد التقصند        ط/  -1

   أ.د/ سحر أوتد وتنده  واضافة أ.د/ ألفا محتد هندى  

 لجنة التنانشةبعد التعديت 

 عامعـة التننفية    الباثنلنعيا االالينياية أستال           عيهان اتال السعيد أ.د/  -1

 نفيةعامعـة التن    الباثنلنعيا االالينياية أستال              سهام أوتد خضير أ.د/  -2

 عامعة التننفية  معهد الابد   الباثنلنعيا االالينياية أستال              ألفا محتد هندى  أ.د/  -3

 التنافقة -القرار :

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم   -ثامنا :
 

ط/ محتد زهران مرسى شرشر     داتنراه   االمراض العصبية والط  النفسى         -1

  2018وتى ابريت  2017لتدة عام مق ابريت 

ط/ عبد الرؤوف سيف اليزل عبد الرؤوف    داتنراه   أمراض الباطنة العامة  لتدة عام  -2

 2018وتى أاتنبر  2017مق أاتنبر 

 2017داتنرة  الجراوة العامة  لتدة عام مق ابريت   ط/ مصطفى محتند محتد هيات  -3

 2018وتى ابريت 

 2017ط/ ابراهيم أيتق ابراهيم سعد الديق  داتنراه  الجراوة العامة لتدة عام مق ابريت  -4

 2018وتى ابريت 

ط/ تامر ابن اليزيد الاتشيشى   داتنراه   عراوة االلن واالنف والحنجرة لتدة عام مق  -5

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

 2014ط/ محتد مصطفى محتد محتد   ماعستير  عراوة العاام  لتدة عام مق أاتنبر  -6

 2015وتى أاتنبر 

 2016ط/ عترو نبيــــت فريــج           ماعستير الجراوة العامــة لتدة عام مق ابريت  -7

  2018وتى ابريت 

مراض الجلدية والتناسلية لتدة عام أاتنبر ط/ شيتام السيد عبد التناب   ماعستير  اال -8

 2014وتى أاتنبر  2012

ط/ نجنى شعبان غانم السيد  ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية لتدة عام أاتنبر  -9

 2018وتى أاتنبر  2017

 2017ط/ أستام أوتد بارى صابر  ماعستير ط  وعراوة العيق  لتدة عام مق ابريت  -10

 2018وتى ابريت 

ط/ ميادة مصطفى عبد الحتيد  ماعستير  ط  وعراوة العيق  لتدة عام مق ابريت  -11

 2018وتى ابريت  2017

ط/ أوتد محتد مصطفى بالل   ماعستير  أمراض الباطنة العامة لتدة عاميق مق  -12

 2017وتى أاتنبر  2015أاتنبر 

نف والحنجرة  لتدة عام ط/ أوتد السيد السيد العيسنى    ماعستير عراوة االلن واال -13

 2018وتى أاتنبر  2017مق أاتنبر 

وتى  2016لتدة عام مق أاتنبر   التخاط  ماعستير    شيتام سعيد عالم عامرط/  -14

 2017أاتنبر 

ط/ اريتة السيد عبد الحتيد دسننى  ماعستير  التنليد وأمراض النسام لتدة عام مق  -15

 2018وتى  أاتنبر 2017أاتنبر 



سنام صبرى رمضان النزيلى   دبلنم االمراض الجلدية والتناسلية     لتدة عام مق  ط / -16

 2011وتى أاتنبر  2010أاتنبر 

ط/ نادية فاروق عبد الحتيد استاعيت   ماعستير االمراض الجلدية والتناسلية لتدة عام  -17

 2018وتى ابريت  2017مق ابريت 

وتى  2017ط  االطفال  لتدة عام مق أاتنبر ط/ ندى يس عبد الحتيد شحاته  دبلنم   -18

 2018أاتنبر 

 2017مق أاتنبر  ط/ هالة عتال على الشاعر  دبلنم  الباثنلنعيا االالينياية  لتدة عام م -19

 2018وتى أاتنبر 

وتى  2017مق أاتنبر ط/ أميرة الصباوى زاى سند   دبلنم  ط  االسرة  لتدة عام مق  -20

 2018أاتنبر 

رضنى ابراهيم السيد النجار   دبلنم  التنليد وأمراض النسام لتدة عام مق ابريت ط/  -21

 2014وتى ابريت  2012

االمراض الجلدية والتناسلية لتدة عام مق ابريت   دبلنم ط/ أستام أوتد ينسف ينسف    -22

 2018وتى ابريت  2017

 
 0الموافقة على ايقاف القيد لالطباء المذكورين بعالية  -القرار :

 0نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:تاسعا 
 

عامعة  مق الية الط                 االمراض الجلدية والتناسليةماعستير    ياستيق عتال سالم سعد ط/  -2

 بنها  الى الية الط  عامعة   التننفية  

مق الية                 االمراض الجلدية والتناسليةماعستير     أستام معروف محتد عبد هللاط/  -3

 بنها  الى الية الط  عامعة   عامعة التننفية   الط 

 0الموافقـــــــــــة  -القرار :

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــمممـا فممى التخاطـــــممـ         للطــالبـــــمممـة/    -:عاشممرا

بدورة أاتمنبر   التخاط     ند تــم اعتتـاد نيدها لدرعــة التاعســــــــــتير نسريق أوتد مفيد ناصف

بتقــــــــمـدير 2015 والجـــزم الثمانى دورابريمت2012 أاتنبرووصـــــــت على الجــــــــزم دور2011

 عـــــــام " عيد " 
 الموافقـــــــــــة -القرار :

دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى طــــــممممـ  االسـممممـرة    منـــــممممـ  -: حــــادى عشــــر

طم  ند تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير رشا عبد التنجى أوتد وسقللطــالبــــــة/ 

والجــمممـزم الثمممانى 2012ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2011بمممدورة  أاتمممنبراالسـمممـرة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2013دورابريت 
 الموافقـــــــــــة -القرار :

العامـمـة  للطـمـال / منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فمى الجراوـــــمـة    -:ثانى عشر

بمدورة الجراوة العامـمـة  ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعــة التاعســــــــتير هانى عننى أوتد محتــد

والجــممممممممممـزم الثممممممممممانى 2015 أاتممممممممممنبرووصــــــممممممممممـت علممممممممممى الجـــــــممممممممممـزم دور2015ابريمممممممممت 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016دورأاتنبر
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى الجراوـــــمـة العامـمـة  للطـمـال /    -:ثالث عشر

بدورة الجراوة العامــة  ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعــة التاعســــــــتير أوتد وتدى محتد عرفان



والجــممممممممممـزم الثممممممممممانى 2012 أاتممممممممممنبردورووصــــــممممممممممـت علممممممممممى الجـــــــممممممممممـزم 2012ابريمممممممممت 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017ابريتدور
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى أمراض القلم  واالوعيمة الدمنيمة      -:راب  عشر

أمممراض القلمم  نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعسممـتير مصممطفى أوتممد محتممد للطـممـال / 

والجــممـزم الثممانى 2014ووصممـت علممى الجممزم دورأاتممنبر 2012بممدورة  أاتممنبرة الدمنيممة    واالوعممي

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016دورابريت
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى أمممراض القلمم  واالوعيممة    -:خممامس عشممر

ند تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعسمـتير عتاد عبد التقصند محتد النجارالدمنية   للطــال / 

 ابريممممتووصممممـت علممممى الجممممزم دور2012بممممدورة  أاتممممنبرأمممممراض القلمممم  واالوعيممممة الدمنيممممة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2014أاتنبرانى دوروالجـــزم الث2013
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى طــــــممممـ  االسـممممـرة      -:سممممادس عشممممر

طم  ند تــم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير    فاطتة عبد الجليت ابراهيم للطــالبــــــة/ 

والجــمممـزم الثمممانى 2016ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2015بمممدورة  أاتمممنبراالسـمممـرة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017دورابريت 
 الموافقـــــــــــة -القرار :

ام   للطـمـال / ـمــة العاـــــمات العليــا فـــمـى عراوـــالدراسـ   دبلــــنمــــــمنـــ   -:ساب  عشمر

بمدورة عراومة العامام   ند تـمـم اعتتمـاد نمـيده لدرعمـة التاعسـمـتير أوتد مصطفى فرماوى محتد 

والجــممممممممممـزم الثممممممممممانى 2014ووصــــــممممممممممـت علممممممممممى الجـــــــممممممممممـزم دورأاتممممممممممنبر 2014ابريمممممممممت 

 ام " عيد  " بتقـــــــــدير عـــــــ2015دورأاتنبر
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى طــــــمـ  االطفــــــمـال للطـمـالبة/    ثامق عشر

طــــــمـ  االطفمال ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير    رواب وتدى على عبد هللا 
والجــمممـزم الثمممانى دورابريمممت 2014 أاتمممنبرووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2013بمممدورة أاتمممنبر 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا" 2016
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدرية والتممدرن            -:تاسمم  عشممر

االممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نيمدها لدرعـمـة التاعســمـتير للطــالبــــــة/ اية ابراهيم محتند ابن زيد 

 والجــممـزم الثممانى2015ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2014بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا " 2016دورابريت
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص     -:العشرون

  بالل محتد عبد البانى للطال  / محتد  عراوة القل  والصدر  

  2013ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  -

 2015أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الناود العشرويق 

  محتد عبد هللا عبد العال سالمة  للطال  /  تخصـــص  عراوة القل  والصدر  

  2013ااتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  -

 2016ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثانى والعشريق

                وليد محتد سالم عــالم عراوة االلن واالنف والحنجرة  للطال / تخصـــص /  

 2013داتنراه الجزم االول ابريت نج  الطال  فى امتحان  -

   2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور أاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والعشرون

 هدرا هانى ثابا عيدتخصـــص /  االمراض العصبية والط  النفسى        للطال / 

 37.72بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 
 32.02بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور  -

 %69.74التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والعشرون

 ننرةتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / محتد على عبد الرويم ابن 

 42.28بتعدل فصلى  2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.61بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %76.89" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والعشريق

 اسالم محتد السيد االطيرتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 42.44بتعدل فصلى  2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35.11بتعدل فصلى 2015ر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنب -

 %77.55" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والعشريق

 محتد محتند السيد ابن وسيق تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 44بتعدل فصلى  2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 39.78بتعدل فصلى 2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %83.78" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والعشريق

 ستيرة فؤاد محتد عياد    /تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطالبة

 37.56بتعدل فصلى 2014  ر ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 36.39بتعدل فصلى  2016  متحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريتل  فى انج  الطا -



 %73.95" بنسبة مئنيــة  عيدالتقدير العام للطال  "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منـــــمـ  دبلـــــــمـنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى أممراض القلم  واالوعيمة    -:الثامق والعشمريق

أممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعسمـتير مصمطفى أوتمد محتمد الدمنية   للطـمـال / 

والجــممـزم 2014ووصممـت علممى الجممزم دورأاتممنبر 2012بممدورة  أاتممنبرة الدمنيممة    القلمم  واالوعممي

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016الثانى دورابريت
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منـــــمممـ  دبلـــــــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى طــــــمممـ  االسـمممـرة      -:التاسممم  والعشمممريق

طم  ند تــم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير    فاطتة عبد الجليت ابراهيم للطــالبــــــة/ 

والجــمممـزم الثمممانى 2016ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2015بمممدورة  أاتمممنبراالسـمممـرة   

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017دورابريت 
 الموافقـــــــــــة -القرار :

ام   للطـممـال / ـممــة العاـــــممات العليـممـا فـــممـى عراوــممـالدراسـ   دبلـــممـنمـــــممـمنـــ   -:الثالثممنن

بمدورة عراومة العامام   ند تـمـم اعتتمـاد نمـيده لدرعمـة التاعسـمـتير أوتد مصطفى فرماوى محتد 

والجــممممممممممـزم الثممممممممممانى 2014ووصــــــممممممممممـت علممممممممممى الجـــــــممممممممممـزم دورأاتممممممممممنبر 2014ابريمممممممممت 

 ام " عيد  " بتقـــــــــدير عـــــــ2015دورأاتنبر
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى طــــــممـ  االطفــــــممـال    -:الناوممد والثالثممنن

طــــــمـ  ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعــة التاعســــــــتير    رواب وتدى على عبد هللا للطــالبة/ 

والجــمممـزم الثمممانى 2014 أاتمممنبرووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2013بمممدورة أاتمممنبر االطفمممال 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا" 2016دورابريت 
 الموافقـــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى االممراض الصمدرية والتمدرن            -:الثانى والثالثنن

االممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نيمدها لدرعـمـة التاعســمـتير للطــالبــــــة/ اية ابراهيم محتند ابن زيد 

 والجــممـزم الثممانى2015ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2014بممدورةا أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد عدا " 2016دورابريت
 الموافقـــــــــــة -القرار :

 

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثالث والثالثنن

  بالل محتد عبد البانى للطال  / محتد  تخصـــص  عراوة القل  والصدر  

  2013ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  -

 2015أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الراب  والثالثنن

   محتد عبد هللا عبد العال سالمة  للطال  /  تخصـــص  عراوة القل  والصدر  

  2013ااتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  -

 2016ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 العام للطال  " ناع   "  التقدير -



 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الخامس والثالثنن

                وليد محتد سالم عــالم عراوة االلن واالنف والحنجرة  للطال / تخصـــص /  

 2013االول ابريت  نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم -

   2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور أاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقـــارير الفـــردية والجتاعيـــــة ومن  درعة الداتــــــنراه       -السادس والثالثنن:

للطالبة/ سنمة السيد  تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   التياروبينلنعيا الطبية والتناعة (  فى 

 درويش عجالن                      

 2013نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول أاتنبر  -

 2015نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورابريت  -

 لطال  " ناع   " التقدير العام ل -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الساب  والثالثنن

 أمت عندة السيد عندة سعفان /ةللطالب تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة     

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور أاتنبر  -

 2016 ر أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دو -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الثامق والثالثنن

 هبه يحيا السيد أوتد  /ةللطالب      أمراض الباطنة العامةتخصـــص /  

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور أاتنبر  -

 2016 ر أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دو -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

 محتد وسيق السباعى الصعيدى تخصـــص /  ط  التناطق الحارة وصحتها    للطال / 

 40.44بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  

 32.28بتعدل فصلى 2014 تنبرأانج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.72التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن

 مصطفى ابراهيم أوتد الجي ط  التناطق الحارة وصحتها    للطال / 

 36.39بتعدل فصلى 2015  أاتنبرالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 32.61بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %69التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود واالربعنن

 ابراهيم ندا طه عنه تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 



 2013واصت على دبلنم دور ابريت  -

 %68.52التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

 الموافقـــــــــــة -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد   -:الثانى واالربعنن

 مها سعد صديق الطلخاوى /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 2011واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %69.91التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث واالربعنن

     محتد نبيت على الشريفتخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / 

 43.56بتعدل فصلى  2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.56ل فصلى بتعد2015  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %77.12التقدير العام للطال  "  عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن 

 اسالم ابراهيم عبد التحسقتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 41.33بتعدل فصلى  2014 ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 35.78بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %77.11" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس واالربعنن

 محتد ثروت أوتد نصارتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 43.11بتعدل فصلى  2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35دل فصلى بتع2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.11" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس واالربعنن

 أوتد عبد التجيد ناعى عطية تخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطال / 

 41.22بتعدل فصلى 2013الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر نج  

 37.61بتعدل فصلى  2014أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.83" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  واالربعنن

 ماعد فتحى عبد اللطيف ليتننهتخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطال / 

 37.6بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 38.22بتعدل فصلى  2014ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %75.82" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق واالربعنن

 تخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطال / محتد مصطفى محتد سليتان 

 33.72بتعدل  فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 35.69بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر  -

 %69.41التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  واالربعنن

  نهال العليتى ابراهيم سعد هللا /ةتخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالب

 39.33بتعدل  فصلى  2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 36.33بتعدل فصلى 2014دور أاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  -

 %75.66" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الختسنن 

 سليتانمحتد مصطفى محتد االشعة التشخيصية          للطال / 

 33.72بتعدل  فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 35.69بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر  -

 %69.41التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والختسنن

 سارة سامى أوتد مصطفى الخنلى  /ةتخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالب

 33.56بتعدل  فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 36.31بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور  -

 %69.87التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والختسنن

 منى فرج محتد سالمة تخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 39.05بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 40.5بتعدل فصلى 2016دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 %79.11" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والختسنن

 بهام الديق ودي  االسند تخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطال / 

 42.5بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 35.14بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %77.64" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 ـةالموافقــــــــــ -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والختسنن

 عبير مدوا بسيننى مرسى  /ةتخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالب

 42بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -



 34.83بتعدل فصلى 2016ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان  -

 %76.83" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والختسنن

 أميرة لاى بدوى /ةللطالب   تخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية    

 44.17بتعدل فصلى 2015  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 38.64بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %82.81" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والختسنن 

 أمت السيد على الجيزاوى  /ةتخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطالب

  2015واصت على دبلنم دور ابريت 

 %79.5التقدير العام للطال  " عيد عدا" بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    الساب  والختسنن

 نجنى ابراهيم وامد ابراهيم  /ةتخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطالب

 39.56بتعدل فصلى 2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.42بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.98التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والختسنن

 ستر ستير محتد خليت /ةوأمراض النسام       للطالبتخصـــص /  التنليد 

 37.67بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.56بتعدل فصلى 2015أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.23التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والختسنن

 ابراهيم ابن ريه البنــاللطال /   االمراض الصدرية والتدرن   تخصـــص /  

 37.83بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 33.75بتعدل فصلى 2015 ابريت الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورنج   -

 %71.58التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الستنن

 خالد تحسيق أوتد عبر أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 40.3بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 32.61بتعدل فصلى 2014 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.91التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والستنن

 أوتد فتحى محتد عاويشتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 



 37.89بتعدل فصلى 2014  ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج   -

 33.11بتعدل فصلى 2015 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد التقارير   -:الثانى والستنن

 أميرة محتد عبد العزيز التصرى /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 37.94بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 32.14عدل فصلى بت2015 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.08التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والستنن

 غادة غنيم وسق غنيم تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 35.3بتعدل فصلى 2010 ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج   -

 32.69بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.99التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والستنن

 مى مدوا محتد غانم  تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 43.89بتعدل فصلى 2014أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 42.10بتعدل فصلى 2016 ريتابنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %85.99" بنسبة مئنيــة امتياز التقدير العام للطال  " -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والستنن

 على شنن ريهام محتد أننرتخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.77بتعدل فصلى 2014ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 39.53بتعدل فصلى 2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %81.30" بنسبة مئنيــة عيد عدا  التقدير العام للطال  " -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:والستننالسادس 

 منار عتيت ماضى تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 42.50بتعدل فصلى 2013أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 33بتعدل فصلى 2015 أاتنبرالثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %75.50" بنسبة مئنيــة عيد عدا  التقدير العام للطال  " -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والستنن

 هاعر محتد أوتد باشا تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.83بتعدل فصلى 2013ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 36.77بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.6" بنسبة مئنيــة عيد عدا  التقدير العام للطال  " -



 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:لثامق والستننا

 وسام أوتد عبد الستي  خطابتخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطال / 

 41.30بتعدل فصلى 2015ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 39.25بتعدل فصلى 2016 أاتنبرماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان  -

 %80.55" بنسبة مئنيــة عيد عدا  التقدير العام للطال  " -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص    التاس  والستنن

 شريفة مرسى محتد الفقى /ةللطالب    االمراض الجلدية والتناسلية     /

 40.39بتعدل فصلى 2014أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 35.64بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %76.03" بنسبة مئنيــة عيد عدا  التقدير العام للطال  " -
 قـــــــــــةالمواف -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:السبعنن

 هند فرج ابن ضاوىاالمراض الجلدية والتناسلية       للطال / 

 2012اصت على دبلنم دور أاتنبر - -

 %76.26" بنسبة مئنيــة عيد عدا  التقدير العام للطال  " -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود السبعنن

 عبد الروتق على على ابن شادىللطال /     ط  الحاالت الحرعةتخصـــص /  

 42.38بتعدل فصلى 2013 ر أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 41.31بتعدل فصلى  2015  ابريتفى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال   -

 %83.69" بنسبة مئنيــة  عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والسبعنن

 محتد مهدى عبد العليم شاهيق تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 33.89بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دوأاتنبر  

 30.52بتعدل فصلى  2016اتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأ -

 %64.41" بنسبة مئنيــة  مقبنلالتقدير العام للطال  "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والسبعنن

 محتد نصارهند محتند أننر   /ةتخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطالب

 36.39بتعدل فصلى 2014 ر ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دو

 38.06بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %74.45" بنسبة مئنيــة  عيدالتقدير العام للطال  "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الراب  والسبعنن:

 العلنم الطبية االساسية   الطفيليات(    للطالبة/ أميرة محتند عبد الحتيد عطا هللا

 40.11بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 



 44.38بتعدل فصلى 2014ى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت نج  الطال  ف -

 %84.49 " بنسبة مئنيــة عيد عدا التقدير العام للطال  "  -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص    -الخامس والسبعنن:

 واالوعية الدمنية    للطال / أوتد محتد طارق محتد فتحى غيثأمراض القل    /

 39.72بتعدل  فصلى   2013أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 34.33بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %74.05التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 الموافقـــــــــــة -القرار :

التنافقممة علممى نيممد طممالب الدراسممات العليمما فممى دبلممنم ماافحممة العممدوى والتسممجليق  -السممادس والسممبعنن :

 وتتا منافقة ادارة الدبلنمة التهنية ماافحة العدوى والتسجيت فى درعة أخرى بتخصصات اخرى 

 الموافقـــــــــــة -القرار :

بشأن التنافقة على نيد طالب الدراسات العليا فى دبلنم عندة الرعايمة الصمحية  -الثامق والسبعنن :

 وسالمة امان التريض والتسجليق بتخصصات اخرى 

 الموافقـــــــــــة -القرار :

النار فى ما ورد الينا مق مات  السيد االستال الداتنر / نائ  رئميس الجامعمة  -التاسع والسبعون :

 ا يخص الطلبات التقدمة مق االطبام للدراسات العليا فيت

 ط/ محتد شننى محرم منسى  -ط/ أوتد رفعا عبد اللطيف         -

 تخصص / ط  وعراوة العيق  2013التقيديق بدورة ابريت 

وللمع انتهما ممدة الدراسمة الخاصمة بهمم فمى  2013الطبيبان التذانريق بعالية مقيديق بدورة ابريمت 

  2017ابريت 

  2014  ط/ أوتد رفعا عبد اللطيف   امتحانات الجزم االول بنجاح دور أاتنبر اعتاز الطبي - 

وسمجت  2015اعتاز ط/ محتد شننى محمرم منسمى   امتحانمات الجمزم الثمانى بنجماح دور ابريمت  -

 26/10/2017ومنافقة الجامعة بتماريخ  8/9/2016منضنق الرسالة بتنافقة مجلس الالية بتاريخ 

  1/11/2015وبناما على نرار مجلس القسم بجلسته التنعقدة بتاريخ 

 الموافقـــــــــــة -القرار :

 0ما يستجد من أعمال   -الثمانون :

 وكيل الكلية                                                                           
 للدراسات العليا والبحوث                                                         

 

 " أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل "                                               
 
 
 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فممى تتـممـام السمماعة  5/12/2017اعتتعمما لجنممة الدراسممات العليمما بجلسممتها التنعقممدة بتمماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -حضــــور كـــــل مـــــــن :* ب

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

     أسماء جابر عــــبده أ.د/ 

      محمود السيد ابو سالم أ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

     ناصر عبد البـــــارىأ.د/ 

 ام محمد  محمد شيحــــة أ/ 

 المهـــــدىابراهيم هانى أ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  5/12/2017يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  العاشرةالجلسة 

 

 
 (   70تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 (   50  تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير والدكتوراه )   -2

 (   80 مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (  40منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 ( 15الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )    -5

 (       15ايقاف القـــــــــيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )      -6

 (   1تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد ) -7

 ( 2نقل القيــد لدرجة الماجســـــــــتير عدد ) -8

 ( 1فى لجنة الفحص والمناقشـــــــــة عدد ) اعادة تشكيل  -9

 ( 2ــراف لدرجة الماجستير عدد )تعديل فى بجنة االشــــــ -10

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -: أوال

 ط/ وسام السيد البدوى عبد الحافظ ابراهيم    داتنراه   عراوة التجتيت والحروق  -1

 عننان الرسالة

 الينية بالصفائ  الدمنيةوبدون استخدام البالزما  تقييم نتائج وقق الدهنن بالجسم باستخدام 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال عراوة التجتيتأ.د/ محتد أوتد مجاهد                     -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أ.د/ ياسر محتد الشيخ               أستال م  -2

 التننفية عامعة  عراوة التجتيت أ.م/ أشرف محتند الرهاوى           زميت -3

 داتنراه   عراوة التجتيت والحروق ط/ أوتد سعيد بسيننى سالمة   -2

 عننان الرسالة

" زراعة الشعر فى ندبات النعه وفروة الرأس بعد تهيئة نسيج الندبمة بتسماعدة الليمزر أو بالبالزمما 

 الينية بالصفائ  الدمنية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال عراوة التجتيتأ.د/ داليا مفرح السقا                     -1

 عامعة التننفيةالباثنلنعى  أ.د/ محتد ابراهيم شعبان               أستال م  -2

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتد/ مدوا سامى على وسق              مدرس  -3

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتد/ أوتد فرعانى صابر                   زميت  -4

 داتنراه   عراوة التجتيت والحروق ط/ هبه رفعا عبد الرازق الخنلى    -3

 عننان الرسالة

 "تقييم استخدام الرنعة الجلدية التتتاثلة لعالج مرضى الحروق الابرى

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال عراوة التجتيتأ.د/ محتد أوتد مجاهد                     -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أستال م              شريف محتد القشطى أ.د/  -2

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت مدرس            أوتد ثروت نصار أ.م/  -3

 داتنراه   عراوة التجتيت والحروق ط/ محتد سعيد محتد الحداد   -4

 عننان الرسالة

 " مراععة تجتيت االنف التشالة والحت

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال عراوة التجتيتأ.د/ داليا مفرح السقا                     -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتد/ مدوا سامى على وسق              مدرس  -3

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتد/ أوتد فرعــانى صابر                زميت  -3

 داتنراه   عراوة التجتيت والحروق ط/ ونان على على داود  -5

 عننان الرسالة

 " الطرق التختلفة لتجتيت ارنبة االنف 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتورئيس نسم أستال                 طارق فـــؤاد اشــعأ.د/  -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتمدرس             أوتد عبد العزيز تعل د/  -3

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتد/ أوتد فرعــانى صابر                زميت  -3

 

 

 



 ط/ أوتد محتد نجي     داتنراه    الجراوة العامـــــة -6

 عننان الرسالة

 " انتاط ارتجاق سرطان اليدة الدرنية التتتايز بعد اعرام الجراوة التثاليه 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  االورام  أستال عراوة    وسام عبد القادر أوتد      أ.د/  -1

 عامعة التننفية عامــةجراوة الال أستال م            محتد صبرى عتار أ.د/  -2

 عامعة التننفية عامــةجراوة الالديق وجاج       مدرس الد/ محتند عتال  -3

 داتنراه    الجراوة العامـــــة ط/ أوتد ربي  عبد البارى السيد    -7

 عننان الرسالة

" اسمتخدام تقنيممة سنينسممنن فممى عممالج مممرض هيرشسممبرونغ بتسمماعدة مناممار الممبطق الجراوممى فممى 

 مقابت التدخت الالى مق خالل فتحة الشرج 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية االطفال أستال عراوة    مجدى أوتد لنل              أ.د/  -1

 عامعة التننفية االطفال عراوة أستال م          تامر فخرى عبد العزيز أ.د/  -2

 عامعة التننفية عامــةجراوة الد/ أوتد محتد نبيت فنزى       مدرس ال -3

 داتنراه    الجراوة العامـــــة ط/ مصطفى ابراهيم سعد عبد العاطى   -8

 عننان الرسالة

" تقييم اعاده التنصيت اليير مباشر للدوره الدمنية بعمد فشمت التنصميت التباشمر باسمتخدام القسمطرة 

 التداخلية فى واالت القصنر الحرج للدوره الدمنية تحا الرابه فى االطراف السفلية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالعامة جراوةالأستال     سعيد ابراهيم التالح            أ.د/  -1

 عامعة التننفية العامة جراوةال أستال م          هشام شفيق ابن عريدة  أ.د/  -2

 عامعة التننفية عامــةجراوة الد/ يحيى محتد الخطي            مدرس ال -3

 داتنراه    الجراوة العامـــــة ط/ عترو سعد بسيننى العسارى   -9

 عننان الرسالة

 " دراسة لتقنيق الجراوة بعد استخدام العالج الايتيائى واالشعاق لترض أورام التستقيم السفلية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالعامة جراوةالأستال     وسام عبد القادر الفت       أ.د/  -1

 عامعة التننفية عالج االورام  أستال م          محتد ابن الفتنح شحاته أ.د/  -2

 عامعة التننفية عامــةجراوة الد/ محتد نزية شااــر               مدرس ال -3

 داتنراه    عراوة التخ واالعصاب ط/ أوتد فنزى التهــدى    -10

 عننان الرسالة

" مقارنممة استئصممال الصممفيحة العنقيممة مقابممت تثبيمما النعيهممات العنقيممة دون استئصممال الصممحفيحة 

 العنقية لعالج اعتالل النخاق الشناى التالى لدام الفقرات العنقية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتخ واالعصاب  عراوةورئيس نسم أستال     عادل محتند ونفـى        أ.د/  -1

 ةعامعة التننفيالتخ واالعصاب  عراوة أستال        عصام الديق عابر صال أ.د/  -2

 ةعامعة التننفيالتخ واالعصاب  عراوة لأ.د/ أوتد محتد عتال الديق عزب   أستا -3

 ةعامعة التننفيالتخ واالعصاب  عراوةد/ أوتد عبرى النجــار                مدرس  -4

 عامعة التننفيالتخ واالعصاب  عراوةمدرس    د/ هانى محتد الخنلى          -5

 



 ط/ تامر على عبد العايم القاضى  داتنراه   االشعة التشخيصية  -11

 عننان الرسالة

 دور الرنيق التيناطيسى والتنعات فنق الصنتية فى تشخيص افات االنسجة الرخنة لليد 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  االشعة التشخيصيةأستال أ.د/ محتد عبد العزيز معالى          -1

 عامعة التننفية   االشعة التشخيصيةأ.د/ هيام عبد التنصف عبد اللطيف    مدرس  -2

 ط/ دعام ابراهيم مصطفى ابن عالله        داتنراه    الطفيليات  -12

 عننان الرسالة

دراسممة خارعيممة باراسمميتنلنعية وبينايتيائيممة وعزيئيممة والترايمم  الممدنيق لتممأثير الثينريدواسمميق  -

 ريدااتيز التثبط   االوراننفيق ( على سالالت الفاشينال البالية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال الطفيليـــات أ.د/ نشأت السيد ناصف             -1

 عامعة التننفية الطفيليـــات أ.د/ أميتة اامت الشافعى        أستال  -2

 عامعة التننفيةم الطفيليـــات أ.م/ أمانى أوتد راضــى          أستال  -3

 عامعة التننفيةالطفيليـــات د/ انجى فياتنر نصيف بشاى  مدرس  -4

 التننفية عامعةالطفيليـــات د/ ستر أوتد الرفاعـــــى    مدرس  -5

 ط/ أوتد سعيد تنفيق مهــدى داتــــــــنراه    الطفيليات  -13

 عننان الرسالة

 واليا فى مصر" دراسة عزيئية للتقاومة الخاصة بأدوية مرض التالريا التستخدمة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال الطفيليـــات           محتد محتد عبد اليفار أ.د/  -1

 عامعة التننفية الطفيليـــات أستال         أ.د/ أميتة اامت الشافعى      -2

 عامعة التننفيةالطفيليـــات أستال            منال أوتد التليجــى   /دأ. -3

 عامعة التننفيةالطفيليـــات  د/ شيتام أوتد شرف الديق           مدرس -4

 عامعة التننفيةالطفيليـــات مدرس  د/ أمانى ابراهيم عتار               -5

 داتــــــــنراه    الطفيليات ط/ منى فهيم عبد الستي  فهيم    -14

 عننان الرسالة

 " تقييم تأثير مستضدات البلهارسيا التعنية التختلفة اأمصال فى العدوى التجريبيه 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال الطفيليـــات           محتد محتد عبد اليفار أ.د/  -1

 عامعة التننفية الطفيليـــات أستال              نادية صالح النحاس أ.د/  -2

 عامعة التننفيةالطفيليـــات م أستال أ.م/ أميرة فتحى عبد العاطى        -3

 عامعة التننفيةالطفيليـــات د/ سلنى فؤاد عشيبة              مدرس  -4

 عامعة التننفيةالطفيليـــات أمانى فنزى عطية               مدرس د/  -5

 نراه    الطفيليات ــــــــداتط/ تهانى عبد هللا محتد العطار  -15

 عننان الرسالة

" دراسة تأثير الفعاليات الننائية والعالعية للبروتينات االفرازيمة لطفيمت التمرايانيال سمبيرالس علمى 

 مرض التراياينيلنزيس فى الفئران 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال الطفيليـــات         وفام محتــد القرش  أ.د/  -1

 عامعة التننفية الطفيليـــات أستال    عيهان صالح صادق      أ.د/  -2



 عامعة التننفيةالطفيليـــات م أستال أ.م/ نانسى محتند وربة        -3

 عامعة التننفيةالطفيليـــات د/ سلنى فؤاد عشيبة              مدرس  -4

 عامعة التننفيةالطفيليـــات د/ رهام مصطفى براات              مدرس  -5

 

 

 السيد     داتنراه   الايتيام الحينية الطبيةط/ منى أوتد عباس  -16

 عننان الرسالة

والجلنانانرتيانيد فى  1بيتا هيدرواسى ستيرويد نازغ الهيدروعيق ننق  11دراسة لدور   "

 متالزمة االيض

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال الايتيام الحينية أ.د/ نجالم محتد غنايم            -1

 عامعة التننفية   الباطنة العامة أ.د/ مصطفى عاب هللا النجار           أستال  -2

 عامعة التننفية  الايتيام الحينية  أ.م/ أيتق ايالنى عبد الحتيد        أستال م -3

 داتنراه   الايتيام الحينية الطبيةط/ مى أوتد وافظ ابن العنيق     -17

 عننان الرسالة

سرطان الثدى والتعدد الشالى اوادى النينالينتيدة لجينمى التجتنعمة عاليمة الحرامة " االرتباط بيق 

 2ومستقبت عامت نتن الخاليا الليفية  3الترتبطة باختيار الخاليا التيتنسية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال ورئيس نسم الايتيام الحينية أ.د/ مها أوتد فتحى وتندة       -1

 عامعة التننفية   م الايتيام الحينية عبد الرؤوف داود    أستال  أ.د/ أشرف -2

 د/ الشيتام محتند الحنفــى       مدرس عالج االورام عامعــة التننفيــــــــــة -3

 الفارماانلنعيا االالينياية  ط/ ايتان ابن اليزيد على عبد الجناد   داتنراه  -18

 عننان الرسالة

التأير الننمائى التحتتمت للتيتفمنرميق واالاسميناتيد علمى اعمتالل القلم  والالمى التحمدث عمق طريمق 

 وقق الدواسنروبيسيق فى الجرلان 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ مها محتد البطش              أستال الفارماانلنعيا  عامعة التننفية -1

 تيام الحينية عامعة التننفيةأستال الايأ.د/ منال عبد العزيز سعفان             -2

 أ.م/ مروة محتد سراج الديق             أستال م الباثنلنعيا  عامعة التننفية -3

 د/ صفا رياض الفقــى                 مدرس الفارماانلنعيا  عامعة التننفية -4

 ط/ أميرة الشحات مصطفى سليتان    داتنراه   االمراض الجلدية والتناسلية  -19

 عننان الرسالة

بيتما فمى ومدوث البهماق : دراسمة مناعيمة  1( واالنترلمنايق 1" دور الجسيم االلتهابى   ان ال اربمى 

 هستنايتيائية 

 لجنة االشراف 
 عامعة التننفية  االمراض الجلدية أستال             محتد عبد الناود عابر أ.د/  -1

  عامعة التننفية الباثنلنعــىأ.م/ نانيس شننى هنلة              أستال م  -2

 

                                 

 داتنراه   أمراض الباطنة  العامــة   هانى فاروق محتد العادلى ط/  - 20

 عننان الرسالة



 العالمات الحينية لاللتهاب والتجلط للتنبؤ بعانبة تعفق الدم

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةأ.د/ صبرى عبد هللا شعي            -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة الزنازيقأ.د/ ايتق فتحى عبد الحليم             -2

 أ.د/ أشرف عبد الروؤف داوود   أستال م الايتيام الحينية  عامعة التننفية  -3

 معة التننفيـــةد/ محتد أوتد عبد الحافظ            مدرس   أمراض التناعة  عا -4

 د/ عصام على عبد التحسق       رئيس نسم امراض الدم القنات التسلحة بالتعادى -5

 

  

 ط/ ريم محتد غري  الشرناوى        ماعستير  الهستنلنعــى -21

 عننان الرسالة

علممى القشممرة الالنيممة لمممذانر  1" دراسممة هسممتنلنعية وهسممتنايتيائية عممق تمممأثير افالتناسمميق ب 

 البيضام البالية والدور الننائى التحتتت للتتر الجرلان

 لجنة االشراف 
 أ.د/ مها السيد سليتان          أستال ورئيس نسم الهستنلنعى  عامعة التننفية -1

 أ.م/ غادة وسق الصيفى      أستال م الهستنلنعــــــى  عامعة التننفيــــة -2

 عامعـــــة التننفيـــــةد/ رانيا ابراهيم ياسيق   مدرس الهستنلنعى   -3

 ماعستير  الهستنلنعــىط/ ايتان بدوى وامد ننصنه  -22

 عننان الرسالة

" دراسة هستنلنعية عق تأثير عقار التيتنترياسيا على مخيخ الجرلان البيضمان والمدور الننمائى 

 التحتتت لح  الشباب

 لجنة االشراف 
 ى  عامعة التننفيةأستال الهستنلنع        بثينة لبي  محتندأ.د/  -1

 أستال الهستنلنعــــــى  عامعة التننفيــــة     ماعدة أوتد منصنر أ.م/  -2

 مدرس الهستنلنعى  عامعـــــة التننفيـــــة  داليا السيد اليزولى د/  -3

 ماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها   ط/ محتد عبد البدي  محتد سليتان -23

 عننان الرسالة

" دراسة الدور التشخيصى لتستضد الل  لفيروس االلتهاب الابدى "سى" فمى الترضمى التعمالجيق 

 باستخدام التضادات الفيروسية التباشرة 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ محتد عالم الديق ننح               أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية -1

 أ.م/ أوتد رع  الجزارة               مدرس التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة  -2

 د/ محتد عتال الهلباوى             مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفيـــــة -3

 ماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ محتد عطية السيد عابديق    -24

 عننان الرسالة

نعممات فممنق الصممنتية بالتناممار فممى تشممخيص أمممراض البناريمماس البؤريممة بالتقارنممة ممم  " دور الت

 االشعة التقطعية 

 لجنة االشراف 
 أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية                   عتال سعد الدي         أ.د/  -1

 التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة  أستال             محتند أوتد فؤاد االنصارىأ.م/  -2

 مدرس التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة                  مؤمنة سعيد الحامنلى د/  -3



 ماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ محتد عثتان السيد عثتان زرد   -25

 عننان الرسالة

السممرطانى الجنينممى فممى التفرنممة بمميق  " القيتممة التشخيصممية لتؤشممرات الصممفائ  الدمنيممة والتستضممد

 نروة التعدة الخبيثة والحتيدة

 لجنة االشراف 
 أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية                   أيتق محتد اللحل          أ.د/  -1

 التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة  مدرس             نجالم سعيد محتد العبدأ.م/  -2

 عامعة التننفيـــــة عالج االورام مدرس                سنزى فنزى عبد الفتاح عنهرد/  -3

 ماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  دبلنمط/ أوتد محتد عبد اليفار ابراهيم    -26

 عننان الرسالة

الترارية " دور مستنى االميليز والاليبيز فى مصت الدم بعد ساعتيق مق عتت مناار رسم القننات 

 والبنارياس االرتجاعى فى التحديد التبار لحدوث التهاب البنارياس بعد اعرام التناار

 لجنة االشراف 
 أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية                   محتد عالم الديق ننح  أ.د/  -1

 عامعة التننفيـــــة معهد الابد التناطق الحارة أستال       محتد عقــت راضــى             أ.م/  -2

 عامعة التننفيـــــة التناطق الحارة  مدرس              أيتق أوتد صقــر           د/  -3

 دبلنمماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ أيتق منسى محتند عن    -27

 عننان الرسالة

 " تقييم معدل عنصر التاغنيسينم فى مرضى التليف الابدى

 لجنة االشراف 
 التناطق الحارة  عامعة التننفيةورئيس نسم أستال                عاطف ابن السعند علىأ.د/  -1

 عامعة التننفيـــــة  التناطق الحارةزميت        مرفا رع  نصـار           أ.م/  -2

 دبلنمماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ مايات عـــنرج فـــنزى    -28

 عننان الرسالة

 فى تطنر مرض الابد التزمق  –هيليانبااتر بيلنرى  –دور عدوى الباتيريا الحلزونية 

 لجنة االشراف 
 أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية                   محتد عالم الديق ننح  أ.د/  -1

 عامعة التننفية التناطق الحارة د/ مرفا رع  نصــار                        زميت  -2

 ماعستير  عراوــة العاـــام ط/ ابراهيم فنزى عبد الفتاح الشيخ   -29

 عننان الرسالة

مقارنة بيق النتائج التؤثرة على الرابة على التدى الطنيت ما بعد عتلية تثبيا اسمنر عاتمة الفخمذ 

 بالتستار النخاعى العلنى والسفلى 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم عراوــة العاــام  عامعةالتننفية           أ.د/ السيد مرسى زاى  -1

 أستال م عراوة العاام  عامعة التننفية         أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى     -2

 عراوــة العاــام  عامعةالتننفيةد/ سامى عبد الهادى صقر             مدرس  -3

 عراوــة العاـــام ماعستير    أوتد محتد مصطفى السيد عتر ط/  -30

 عننان الرسالة

 اصالح القط  الجزئى للرباط الصليبى االمامى بناسطة اعادة البنام االنتقائى للجزم التقطنق

 لجنة االشراف 

 أ.د/ هشام محتد التنافى                  أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1



 مدرس  عراوة العاام  عامعة التننفيةأ.د/ عتاد بدوى بدوى                      -2

 د/ محتد وتدى النجار                استشارى  عراوة العاام  عامعة التننفية -3

  ط  االسرةماعستير     ستر عبد الروتق عثتان القفاصط/  -31

 عننان الرسالة

 التراهقيق مراز شبيق الانم , محافاة التننفية , مصرزيادة النزن والستنة فى 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ هالة محتد التصيلحى شاهيق         أستال ورئيس نسم ط  االسرة  عامعةالتننفية -1

 عامعة التننفيةط  االسرة    أ.د/ فاطتة أوتد االسريجــى        مدرس -2

 ماعستير   التياروبينلنعيا الطبية ط/ أستام عيد محتند محتد عتر  -32

 عننان الرسالة

 التزمق  Cفى الترضى الذيق يعاننن مق التهاب الابد  TLR7" دراسة مستقبالت 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم التياروبينلنعيا    عامعة التننفيةأ.د/ مبروك محتند غنيم                 -1
 أستال ورئيس نسم   التياروبينلنعيا  معهد الابد  عامعة التننفية     د/ عزة محتد عبد العزيز         -2

 أ.م/ أمت فت  هللا عبد الرويم مقلد     أستال التياروبينلنعيا    عامعة التننفية -3

 د/ فاطتة عتــر خليــت           مدرس التياروبينلنعيا عامعة التننفيــــــــة -4

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة دبلنم ط/ مصطفى محتد محتد شرارة   -33

 عننان الرسالة

العالنة بيق الهرمنن التحفز لليدة الدرنية والعتالل العصبى الطرفى فى مرضى البنل السارى مق 

 الننق الثانى

 لجنة االشراف 

 العامــة  عامعة التننفيةأستال م الباطنة  أ.د/ عالم الديق عبد السالم داود     -1

 أ.م/ شيتام اتال الديق زويق         مدرس أمراض التناعة   عامعة التننفية -2

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة     محتد عتال فؤاد النافرط/  -34

 عننان الرسالة

 ناتج  اختبار الفينر سيتيد االعهادى فى مرضى عط  الالى الحاد م  نلة البنل

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         وسق عبد الهادى أوتد عطية أ.د/  -1

 أستال  الباطنة العامة  عامعة التننفية        محتند محتد عبد العزيز عتـارةأ.م/  -2

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة   عبد الفتاح السعيد ابراهيم محتند ط/  -35

 عننان الرسالة

االرتباط بيق مستنى الساليروستيق بالدم وتالمس القلم  واالوعيمة الدوميمة فمى مرضمى االستصمفام 

 الدمنى التزمق 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية                  وسق عبد الهادى أوتد عطيةأ.د/  -1

 أستال  الباطنة العامة  عامعة التننفية                  ياسيق صالح ياسيق أ.م/  -2

 د/ هبه السيد ناســـم                 مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ أوتد محتد اتال أوتد  -36

 عننان الرسالة

 ستصفام الدمنى التزمق" مؤشرات ضعف االستجابة لالريثروبينتيق فى مرضى اال

 لجنة االشراف 



 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية                  أوتد ربي  العربجى  أ.د/  -1

 الباطنة العامة  عامعة التننفية مأستال                   أوتد راغ  تنفيق أ.م/  -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  أستال م               محتند محتد عتارة  /أ.م -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ هند ابراهيم زاى شاهيق  -37

 عننان الرسالة

" هلى والة الحديمد بالجسمم تتنبمأ بنعمند تصمل  الشمريان السمباتى فمى مرضمى االستصمفام المدمنى 

 التزمق التعالجيق بحقق الحديد بالنريد 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية                  وسق عبد الهادى أوتد عطية  أ.د/  -1

 أستال الباطنة العامة  عامعة التننفية                محتند عبد العزيز ننرة أ.م/  -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  مدرس            خالد محتد أميق الزرنانى  /أ.م -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ االم عبد الروتق على السيد  -38

 عننان الرسالة

 النعائى فى الصحة والترض –" التحنر العاتى 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية                  صبرى عبد هللا شعي أ.د/  -1

 الباطنة العامة  عامعة التننفية مدرس                عتاد محتد الشبينى أ.م/  -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  مدرس            ايناس صبحى زهران /أ.م -3

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةأوتد أوتد سليتان القلشى   ط/  -39

 عننان الرسالة

 الرئنى فى مرضى اليسيت الالنى" العنامت التى تؤدى الى االصابة بزيادة فى ضيط الدم 

 لجنة االشراف 

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفية م أستال                محتند محتد عتارةأ.د/  -1

 عامعة التننفية  أمراض القل  أستال م             أوتد محتد عتارة أ.م/  -2

 الباطنة العامة  عامعة التننفية  مدرس         هبه السيد ناســم    /أ.م -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن       فاطتة صبرى عنض خلفط/  -40

 عننان الرسالة

دراسة المدور التشخيصمى الختبمار عميق ااسمبيرت فمى مرضمى المدرن الرئمنى فمى مستشمفى صمدر 

 التحلة 

 لجنة االشراف 

 أستال االمراض الصدرية    عامعة التننفيةأ.د/ هشام السيد عبد العاطى                    -1

 أ.م/ محتند منسى الحبشى           أستال م االمراض الصدرية    عامعة التننفية -2

 أ.م/ مها ينسف الحفناوى                أستال م االمراض الصدرية    عامعة التننفية -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن ط/ شيتام وسق ابن اليزيد ضنه   -41

 عننان الرسالة

 " انتشار االضطرابات الرئنية بيق عتال غزل ونسيج القطق والصنف بتدينة التحلة الابرى

 لجنة االشراف 

 التننفيةأستال االمراض الصدرية    عامعة                    أسامة فهيم منصــنرأ.د/  -1

 أستال م االمراض الصدرية    عامعة التننفية          رباب عبد الرازق النوشأ.م/  -2

 االمراض الصدرية    عامعة التننفية مدرس               عيهان على عبد العال أ.م/  -3

 



 ماعستير  ط  وعراوة العيق     ريهام التتنلى أوتد ابراهيم ط/  -42

 عننان الرسالة

مقارنممة عتممق اليرفممة االماميممة للعمميق باسممتخدام عهمماز تصممنير القرنيممة وعهمماز نيمماس نممنة العدسممة 

 البصرى 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ عبد الخالق السعدنى           -1

 أ.م/ واتم محتد مرعى          أستالم  ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 د/ مروة على زاى          مدرس ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ نهى عبد العزيز محتد شرشر  -43

 عننان الرسالة

عفاف العيق بعد عتليه التياة البيضام بالتنعات فنق الصمنتية وعالنتهما بعناممت الخطمر الترتبطمة 

 بالجراوة  

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى اتال نصار         -1

 أ.م/ محتد سامى عبد العزيز        مدرس  ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ أميرة اتال عبد التطل  الارني     -44

 عننان الرسالة

نتن الخاليا التبطنه لالوعية الدمنية تحما التلتحتمة علمى التعمرق تأثير وقق العقار التضاد لعنامت 

 القزوى

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ هشام محتد التزار                   -1

 أ.م/ محتد سامى عبد العزيز             مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق رى التهامى محتند   ط/ ستر يس -45

 عننان الرسالة

" دراسممة مقارنممة بمميق تممأثير عدسممى مممق سممتيت   شممق صمميير السممتخراج عدسممى ( وزرق اليشممام 

 االميننسى فى نروة القرنية التقاومة للعالج 

 لجنة االشراف 

 العيق   عامعة التننفيةأستال ورئيس نسم ط  وعراوة أ.د/ هدى محتد اامت السباى          -1

 أ.م/ أستام محتد أوتد ابراهيم       مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 د/ محتد سامى عبد العزيز         مدرس ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق   دبلنمط/ أوتد سامى مصطفى عثتان      -46

 عننان الرسالة

 تأثير عقار االفالبرسيبا  االيليا ( فى عالج االرتشاح السارى لتقنلة العيق

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ هدى محتد اامت السباى          -1

 أ.م/ أوتد ابراهيم بسيننى               مدرس  ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ عال السيد عــــبده   -47

 عننان الرسالة

 " دراسة مقارنة بيق تأثير عدسى مق ستيت

 عالج ارتخام الجفق الخلقى باستئصال انصى عزم مق العضلة الرافق  له 

 لجنة االشراف 



 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية مأستال     سام  سعد مندور أ.د/  -1

 مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية     غادة زيق العابديق رع  أ.م/  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ منى ابراهيم عبد النهاب   -48

 عننان الرسالة

" تقييم انتاط التالق الذاتى فى مرض االوعية الدمنية التستحدثة للتشيته نبمت وبعمد وقمق مضمادات 

 البطانية بالجسم الزعاعى للعيقعنامت النتن لالوعية 

 لجنة االشراف 

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية مأستال    فريد محتد وعدى فريد أ.د/  -1

 مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية     مروة على زاــى أ.م/  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية     ط/ تيريد أوتد عبد النهاب البارى     -94

 عنوان الرسالة

 التبايق الجينى للرسيستيق فى مرض و  الشياب

 لجنة االشراف

 أستال ورئيس نسم الجلدية والتناسلية عامعة التننفية           أ.د/ عالم وسق مرعى    -1

 مدرس م الايتيام الحينية  عامعة التننفية    أ.د/ رانيا محتد عزمى الشاللى -2

 د شحاته                 مدرس االمراض الجلدية  عامعة التننفيةـــــــام أوتـــأ.د/ وف -3

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية     سارة السيد سعد مطر ط/  -50

 عنوان الرسالة

 نيتة ارتفاق مستنى مصت الريزيستيق اعالمة تشخصيه ف الصدفية 

 لجنة االشراف

 أ.د/ شننى محتند الفرارعى     أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ نجالم محتد غنايم         أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية -2

 ير االمراض الجلدية والتناسلية   ماجست شيتام أوتد ابراهيم رمضان ط/  -51

 عنوان الرسالة

 دور بروتيق االجرانينليق سى فى الصدفية 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد أوتد باشا          أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ سالى محتد الحفناوى  مدرس الايتيام الحيــــــنية عامعــــــــة التننفية -2

 د/ وفام أوتد شحاته                    مدرس الجلدية والتناسلية عامعة التننفية -3

 ماجستير عالج االورام والطب النووى    ط/ أوتد عادل عبد الرازق الشناوى      -52

 عنوان الرسالة

 عليانبروتيق فى سرطان القنلنن  2" تقييم دور زنع الفا 

 لجنة االشراف

 التنعم هاشم   أستال عالج االورام  عامعة التننفيةـأ.د/ طارق عبد  1

 أ.د/ ايتان عبد الرازق تنفيق          أستال عالج االورام  عامعة التننفية  -2

 أ.د/ ايناس ابن بار الخنلى        أستال م أستال عالج االورام    عامعــــــــة التننفية -2

 عالج االورام    عامعــــــــة التننفيةد/ أشرف السيد عبد الينى           مدرس  -4

 

 

 



 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  ط/ أوتد طارق عفيفى ننديت   -53

 عننان الرسالة

مقارنة بيق وقمق عقمار بنبيفماايق تحما الجلمد مقابمت ميلناسمياام بعمد المنالدة القيصمريةالزالة 

 االلم 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال مدوا عصام الديق ولتى         أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأ.م/ صفام محتد هـــالل                    أستال م  التخدير والعناية     -2

 عامعة التننفيةد/ محتد السباعى عنتر                      مدرس التنليد و النسام     -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  دبلنمط هدى ابراهيم عبد اللطيف عساف     -54

 عننان الرسالة

دراسة نتائج وطرق عالج الترضى الذيق يعاننن مق التصاق التشيتة الترضى فى مستشمفى 

 عامعة التننفية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام     أستال مدوا عصام الديق عبد الخالق   أ.د/  -1

 عامعة التننفيةأ.م/ عالم الديق فت  هللا الحلبى      أستال م  التنليد و النسام     -2

 عامعة التننفيةد/ نبيه ابراهيــم الخنلـــــــــى             أستال م التنليد و النسام     -3

 عامعة التننفيةدرس التنليد و النسام    د/ محتد السباعى عنتر                    م -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  ط/ ميرفا فتحى محتد عفيفى    -55

 عننان الرسالة

 " تأثير عدد مق االدوية بطرق مختلفة على الترولة الثالثة مق النالدة  

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفيةالتنليد و النسام    أستال      أ.د/ محتد أوتد سامى ننديت          -1

 عامعة التننفيةم التنليد و النسام     أستال طارق محتد سيد عبد النعند       /مأ. -2

 عامعة التننفيةمدرس التنليد و النسام           د/ هبـــــه فـــــــــرج سالمــة           -3

 ط/ نهال أوتد رشدى ابراهيم    ماعستير  التخدير والعناية الترازة  -56

 عننان الرسالة

تأثير اضافة عقار ميدازوالم لعقار بينبيفااايق أثنام االرسترشاد بالتنعات فنق الصنتية ليلق 

 فى عتليات الثدى  IIو   Iالعص  الصدرى 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستالخالد منسى ابن العينيق           أ.د/  -1

 أ.م/ عبد الروتق أوتد أوتد         أستال م  التخدير والعناية عامعة التننفية  -2

 د/ وسام عبد الروتق  سطان           مدرس التخدير والعناية عامعة التننفية -3

 العزيز ناستى        مدرس الصحة العامة عامعة التننفيـــةد/ زين  عبد  -4

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة ط/ عنزيف نشأت بطرس  -57

 عننان الرسالة

 " التخدير التنضعــى فى االطفــال

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستال         واتم أميق عطا هللا أ.د/  -1

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستالأ.د/ أسامة عبد هللا الشرناوى   -2

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية د/ واتم بهجا ابن النفـا   مدرس -3



 

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ محتند عبد الفتاح محتند     ماعستير     -58
 عننان الرسالة

 مستنيات الايتريق فى مرضى نصنر الشراييق التاعية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    محتد النعتانى       /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أشرف داود               أستال الايتيام الحينية     أ.-2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ عادل عبد الشافى سالم  ماعستير     -59
 عننان الرسالة

تقييم التنام البطيق االيسر بناسطة التتب  الرنطى باستخدام التنعات الصنتية على القل  فى 

 مرضى السار

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    سعيد شلبى منتصر      /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ ريحاب ابراهيم ياسيق         أستال م   القل  واالوعية     -2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ محتند عنال عرفة هاللى ماعستير     -60
 عننان الرسالة

 دور اعادة تزامق القل  فى عالج فشت القل  التزمق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    م أستال        غادة محتند سلطان  /دأ. -1

 ة التننفيةــــــــعامعالقل  واالوعية       مدرس     نيفيق سامى ابراهيم د/  -2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةماعستير     اسالم صالح عبد الاريم الطحانط/  -61
 عننان الرسالة

عالنة التأخير الاهرومياانياى االلينى باختالف طنل التنعة  ب( فى رسم القل  الاهربائى فى 

 مرضى تضخم عضلة القل  النراثى باستخدام مخطاط القل  االتجاهى التحيزى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم القل  واالوعية    أستال    هالة محفنف بدران     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ غادة محتند سلطان          أستال م  القل  واالوعية     -2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةماعستير    ط/ وسام عتال محتد على   -62
 عننان الرسالة

 " معامت لناس فى مرضى نصنر الشريان التاعى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال       محتد فهتى النعتانى  /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامع    الايتيام الحينيةأستال م          أشرف عبد الرؤوف داوودد/  -2

 ط/ ايناس استاعيت عبد الفتاح عبد الاافى   ماعستير  الستعيات  -63

 الرسالةعننان 

 " معايرة النسخة العربية مق نياس بيع للقلق فى عتهنرية مصر العربية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  التننفيةة ــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 

 



 ماعستير  الستعيات ط/ مريم السيد عاد   -64

 عننان الرسالة

 تعري  مقياس اعراض الدوار  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 ماعســــــتير  الستعيــــــــــــــات ط/ ريهام وسق على محتند    -65

 عننان الرسالة

 تعري  استبيـــان التأثيـــر االولى للطنيق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 ماعســــــتير  الستعيــــــــــــــات ط/ فاطتة شعبان عبد القنى هدية    -66

 عننان الرسالة

عتهنرية  معايرة النسخة العربية مق اختبار مقدار الثقة بتنازن الجسم أثنام القيام بأنشطه محدده فى

 مصر العربية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

 ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 الستعيـــاتماعستير  ط/ ماريان مترى مينا مطر  -67

 عننان الرسالة

 تعري  استبيان تحديدج التاان ووضنح الاالم

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 دبلنم  الستعيـــاتماعستير  ط/ شريف شعيان محتــد  -68

 عننان الرسالة

 " تعري  مقياس اضطرابات الدهليزى على انشطة الحياة الينمية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 ط/ أوتد ولتى وسينــى    ماعستير  عراوة االلن واالنف والحنجرة -69

 عننان الرسالة

 " دراسة مقارنة الستخدام اللفافه الفخذية واللفافة الصدغية فى عتلية ترني  طبلة االلن

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفية    االنف وااللنأستال       عبد الحى رشاد العاصى   /دأ. -1

 ة التننفيةــــــــعامع    أستال م االنف وااللن               ايتق على عبد الفتاح د/  -2

 التننفية ةــــــــعامع    االنف وااللن د/ طارق عبد الروتق عبد الحافظ    مدرس -3

 

 

 ط  االطفال   دبلنم ماعستير    ط/ أمانى فنزى محتد استاعيت     -70



 عننان الرسالة

 متنسط وجم الصفائ  الدمنية لدى االطفال التصابيق بالتهاب الابد أ 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـال   أستال    سهير سيد ابن العال     /دأ. -1

 مها عاطف محتد تنفيق  أستال طـ  االطفـال   عامعة التننفيـــــــــــة أ.د/ -2

 ط  االطفال   دبلنمماعستير    ط/ مصطفى عبد الفتاح سعد الشافعى    -71
 عننان الرسالة

 فى االطفال والرض  الذيق يعاننن مق الصدمة الناتجة عق تعفق الدم  Iنسبة التروبننيق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةـ  االطفـــال   ــــــــــطأستال               أوتد أننر خطاب     /دأ. -1

 ة التننفيةـــعامع  االطفال  ـــــــــمدرس  ط           د/ باسم عبد الفتاح الجزار      -2

 مدرس الباثنلنعيا االالينياية معهد الابد  عامعة التننفية  أ.د/ هبه محتد ابراهيم عبد هللا       -3

 دبلنمط  االطفال   ماعستير     مروة ولتى محتد أوتد ط/  -72
 عننان الرسالة

 االريثروبينتيق اعالج العتالل الدماغ مق نقص التروية ونقص االاسجيق بحديثى النالدة

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال    أوتد ثابا محتند    /دأ. -1

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال أ.د/ داليا منير الالهننى               -2

 ة التننفيةـــعامعد/ نهلة محتد سعيد عبد الهادى مدرس  طـــــــــ  االطفال   -3

 ط  االطفال   ط/ مروة منير شاار عاد    ماعستير     - 73
 عننان الرسالة

 العالنة بيق الانرتيزون لالم نبت النالدة م  ارتفاق اليرنان النريدى فى وديثى النالدة

 االشراف لجنـــــــــــة 

 طـ  االطفـــال   مستشفى شبيق الانم  استشارى    عبد الحافظ محتد رمضان    /دأ. -1

 عامعة التننفيةم طـ  االطفـــال   أستال أ.د/ داليا منير الالهننى               -2

 عامعة التننفيةد/ ونان مصطفى السيد               زميــت طـ  االطفـــال   -3

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ عبد التنعم محتد عياد    -74
 عننان الرسالة

" دراسة سرعات خاليا االنسجة العضلية للقل  فى االطفال ما نبت سق التدرسة فى محافاة 

 التننفية لعتت نيم مرععية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال       فهيتة محتد وسان  /دأ. -1

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال             أوتد أننر خطاب أ.د/  -2

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال    د/ رانيا صالح الزيات              مدرس -3

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال    د/ باسم عبد الفتاح الجزار     مدرس -4

 دبلنم ط  االطفال   ماعستير    ط/ والء عبد الفتاح محمد عبد الحميد  -75 
 الرسالةعننان 

فى لبق االمهات ودم االطفال الرض  وعالنته  2" أهتية نياس مستنى عامت النتن التتحنل بيتا 

 بعدم تحتت التيذية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال             أوتد أننر خطاب  /دأ. -1



 عامعة التننفيةم طـ  االطفـــال   أستال داليا منير الالهننى              أ.د/  -2

 د/ محتد سليتان رزق     أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   د/ زيق عبد اللطيف عتر         مدرس  -4

 ط  االطفال  ماعستير    ط/ محتند نبيت عباس العدوى   -76
 عننان الرسالة

وفائف القل  فى واالت تستم الدم الباتيرى والصدمة الدوريه الناتجة عق التستم " اختالل 

 باستخدام التنعات الصنتية على القل 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال             فهيتة محتد وسان  /دأ. -1

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال    مدرس             باسم عبد الفتاح الجزار.د/ -2

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ محتد أوتد مجدى عبد الهادى النحاس   -77
 عننان الرسالة

" دراسة اغالق القناة الشريانيه لدى االطفال عق طريق القسطرة القلبيه بناسطة االنناق التختلفة 

 فنق الصنتية على القل مق االعهزة م  عتت متابعه نصيرة التدى بناسطة التنعات 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   أستال             أوتد أننر خطاب  /دأ. -1

 معهد القل  القنمى طـ  االطفـــال    أستال ورئيس نسم           أوتد معنض االمام .د/ -2

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال    د/ رانيا صالح الزيات              مدرس -3

 ط  االطفال   ماعستير     ط/ أوتد مصطفى عبد التعطى بريق -78
 عننان الرسالة

" دراسة ارتباط تعدد االشاال الجينية لجيق الريليق واضطراب نصنر االنتباه وفرط الحراة لدى 

 االطفال

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   م أستال           سام  عبد هللا عبد النبى  /دأ. -1

 عامعة التننفية طـ  االطفـــال    أستال م        وفام مصطفى محتد ابن الفتنح.د/ -2

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية د/ نهى ربي  محتد بينمى               مدرس -3

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ بستة مفيد السيد شلبى   -79
 عننان الرسالة

( واضطراب نصنر 2" دراسة ارتباط تعدد االشاال الجينية لجيق التريبتنفان هيدرواسيالز  

 االنتباه وفرط الحراة لدى االطفال

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال   م أستال           سام  عبد هللا عبد النبى  /دأ. -1

 عامعة التننفية طـ  االطفـــال    أستال م        وفام مصطفى محتد ابن الفتنح.د/ -2

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية د/ نهى ربي  محتد بينمى               مدرس -3

 

 ط/مروة سعيد التصرى   ماعستير الباثنلنعــــى -80

 عننان الرسالة

فى سرطان الخلية الابدية فى  19افهار البروتيق التجند لتنت الخلية التبرمج بيتا ااتينيق وسى ك 

 الترضى التصرييق

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالباثنلنعــى    أستال رواب منير ستاة        /دأ. -1



 معة التننفيةعام الباثنلنعــى    أستال أ.د/ داليا رفعا الشرااى       -2

 عامعة التننفيةأ.م/ رانيا عبد هللا عبد هللا     مدرس الباثنلنعــى     -3

 عامعة التننفيةد/ ضحى ماهر طاي      مدرس الباثنلنعــى معهد الابد    -4

 دبلنمماعستير  الجراوة العامــة     عترو صالح بينمى العاصىط/  -81

 عننان الرسالة

 السلبى فى الحروقاستخدام العالج بالضيط 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةعراوة التجتيت   أستال طـــارق اشـــع                  /دأ. -1

 .د/ محتد صبرى عتار                   أستال م الجراوة العامــــــة   عامعة التننفية -2

 عامعة التننفيةد/ أوتد عبد العزيز تعل                مدرس عراوة التجتيت    -3

 دبلنمماعستير  الجراوة العامــة       محتد عادل وامد التزيق ط/  -82

  عننان الرسالة

 تقييم التنبئات والعنامت التنذرة لسرطان الثدى التنضعى الترتج 

 االشراف لجنـــــــــــة 
 عامعة التننفيةأ.د/ وسام عبد القادر الفت               أستال الجراوة العامة   -1

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة      طارق محى السيد راع    أستال  /دأ. -2

 دبلنم  ماعستير  الجراوة العامــة         محتد سيد أوتد عبد هللا ط/  -83

 عننان الرسالة

 العنامت التؤثرة على نتائج دعامات الشريان الفخذى السطحى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ هشام ابن عريدة               أستال م عراوة االوعية  -1
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 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ غادة محتد التشـد                 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب            أستال ط  االطفال عامعة التننفية  -2

 أ.د/ محتد شننى الفرارعى       أستالم  ط  االطفال عامعة طنطــا -3

 الطفــالماعستير  ط  ا   محتد أوتد رضا الدي  فرواتط/  -27

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ على محتد الشافعى       أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ مفتاح محتد ربي        أستال ط  االطفال   عامعة  االزهر  -2

 أ.د/ غادة محتد التشــد      أستال م ط  االطفال  عامعة التننفية   -3

 ماعستير  ط  االطفــال هيثم صابر استاعيت ط/ -28

 -لجنــــة التنانشـــة : 1
 أ.د/ غادة محتد التشـد                 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ أوتد أننر خطاب            أستال ط  االطفال عامعة التننفية  -2

 أ.د/ محتد شننى الفرارعى       أستالم  ط  االطفال عامعة طنطــا -3

 ماعستير  ط  االطفــال  طارق وامد محتد عفيفى ط/  -29

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ فادى محتد الجندى       أستال ورئيس نسم ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ غادة محتد التشـد                 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -2

 ابراهيم        أستال م ط  االطفال   عامعة بنهـــاأ.م/ سها عبد الهادى  -3

 ماعستير  ط  االطفــال  االم محتد محتد خليت بسيننىط/  -30

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ على محتد الشافعى           أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -1



 االزهر أ.د/ مفتاح محتد ربي        أستال ط  االطفال   عامعة  -2

 أ.م/ غادة محتد التشــد        أستال م ط  االطفال   عامعة التننفية -3

 ماعستير  ط  االطفــالط/ مروة مجدى محتد فرج    -13

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ فادى محتد الجندى         أستال ورئيس نسم ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ هبه سعيد التهدى             أستال ط  االطفال   عامعة التننفية -2

 أ.م/ داليا منير الالهننى       أستال م ط  االطفال   عامعة التننفية  -3

 ماعستير  ط  االطفــال ط/ فتحية مرتضى أوتد فندة -32

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ فادى محتد الجندى         أستال ورئيس نسم ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أستال ط  االطفال   عامعة التننفية             أوتد أننر خطــابأ.د/ -2

 طنطــاأستال ط  االطفال   عامعة      نبيت مصطفى العيسنى أ.م/  -3

 االشعة التشخيصيــــةماعستير      هبه وتدى لاى القرمـــةط/  -33

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ زين  عبد العزيز على         أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ عادل محتد النايت              أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -2

 االشعة التشخيصية  عامعة طنطـاأ.د/ رانيا عصام الديق محتد                 أستال م  -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة   محتد محتند شاار عالم ط/  -34

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ زين  عبد العزيز على   أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية -1

 التننفيــــةأ.د/ أشرف انس زيتنن           أستال م االشعة التشخيصية  عامعة  -2

 أستال م االشعة التشخيصية  عامعة طنطـا     رانيا عصام الديق محتدأ.م/  -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة ط/ هشام عبد التنعم السيد تتراز -35

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مدوا محتد رفعا    أستال ورئيس نسم  االشعة التشخيصية  عامعة بنهــا -1

 محتد صالح الديق الزواوى   أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية أ.د/ -2

 أ.د/ محتد عبد العزيز معالى          أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية   أوتد صالح عبد الحتيد عيسنى ط/  -36

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عننى عتال شلبى    أستال م  القل  واالوعية  عامعة التننفيةأ.م/  -1

 أ.م/ ريحاب ابراهيم ياسيق        أستال م القل  واالوعية  عامعةالتننفية  -2

 أ.م/ محتد أوتد عبد العال         أستالم  القل  واالوعية  عامعة طنطــا -3

 ض القل  واالوعية الدمنية ماعستير  أمرا    عبد هللا ابن زيد وتد رضنان ط/  -37

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ والم فريد عبد العزيز            أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ طارق ولتى ابن العزم        أستال القل  واالوعية  عامعة بنهــا -2

 أ.د/ أوتد عبد العزيز  عتــارة         أستال م القل  واالوعية  عامعة التننفية  -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية    نادر نبيت خليفة بربرىط/  -38

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أوتد محتد عتـاره       أستال م القل  واالوعية  عامعة التننفية -1



 اب ابراهيم ياسيق    أستال م القل  واالوعية عامعة التننفيـة أ.د/ رو -2

 أ.د/ مصطفى ابراهيم مقرب     أستال م  القل  واالوعية  عامعة االزهــر -3

      

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية  ستر سامى هندى الجزار ط/  -39

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ سامية وسق ننديت         أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ منال عبد الناود عيد           أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة طنطـا  -2

     أ.د/ محتد أوتد ولنة             أستال  م الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية -3

 ط/ أستام شعبان ابن اليزيد  ماعستير الباثنلنعيا االالينياية  -40

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية          ليلى محتند منتصر أ.د/  -1

 االزهر أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة          اريتة عبد الحليم محفنفأ.د/  -2

 أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية أ.د/ ايتان عطية التننسى           -3

 الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية  م  أستالأ.م/ أوتد عبد الروتق سنبت       -4

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية ط/ منى عبد الستار ابراهيم داود    -41

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال ورئيس نسم الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية أ.د/ رووية وسق العدل                 -1

 أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية                ليلى محتند منتصر أ.د/  -2

  ورئيس نسم الحساسية عامعــــــــة طنطاأستال          محتد ستير سعيد خضرأ.د/  -3

 الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية  م  أستالأوتد عبد الروتق سنبت          أ.م/ -4

  

 

 

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة أوتدمحتد عنيضــه ط/  -42

  -لجنــــة التنانشـــة :

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ سنام سيد عزاريق      أستال  -1

 أ.د/ محتند عبد العزيز ننرة                   أستال الباطنة العامة عامعة التننفية -2

 أ.د/ أوتد محتد زهران            أستال م الباطنة العامة  عامعـــــــة التننفيــة -3

 العامة عامعة طنطــا أ.م/ عتال فتحى النجار          أستالم الباطنة -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة    محتند عزام عبد اللطيف السيد ط/  -43

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عبد هللا عبد العزيز بهنسى   أستال ورئيس نسم الباطنة العامـة  عامعة التننفية -1

 العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ أوتد ربي  العربجى          أستال الباطنـــــة  -2

 د/ اتال محتد عااشـــه             أستال الباطنة العامة عامعة التننفية -3

 أ.د/ محتند محتد عتارة                 أستال م الباطنة العامة عامعة التننفية -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة   سارة محتد ويدر محتد نشقنشط/  -44

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وسق عبد الهادى أوتد                 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 أ.م/ ياسيق صالح ياسيق محتد              أستال م الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -2



 عامعة التننفيـة  أ.م/ متدوح أوتد عبر      أستال الباطنة العامة -3

 أ.م/ محتد عبد الرؤوف نرنى  أستال م الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -4

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة    محتند وامد عثتان عبد هللاط/  -45 

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعـــــة التننفيةأ.د/ خالد أوتد ياسيق       أستال التخـــــــدير معهد الابد   -1

 أ.د/ أسامة عبد هللا الشرناوى       أستال م التخدير والعناية   عامعـة التننفية -2

 أ.د/ ايتق أوتد راضـى    أستال م التخـــــــــــدير   عامعـــــة التننفية -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة    رشا فؤاد مطاوق الشننى ط/ -46

  -انشـــة :لجنــــة التن

 أ.د/ خــالد أوتــــــد يس           أستال ورئيس نسم  التخديرمعهد الابد   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ سهير مصطفى سليتان         أستال ورئيس نسم  التخــــــــدير عامعة طنطــا -2

 أ.د/ نجــــنى محتد ضحـــا           أستال التخـــــــدير  والعناية  عامعة التننفيــــــــة  -3

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة    عليام محتد على القفاص ط/  -47

  -لجنــــة التنانشـــة :

 لابد   عامعة التننفية أ.د/ خــالد أوتــــــد يس           أستال ورئيس نسم  التخديرمعهد ا -1

 التخـــــــدير  والعناية  عامعة التننفيــــــــةأ.م/ أشرف مجدى اساندر       أستال م  -2

 التخـــــــدير  والعناية  عامعة التننفيــــــــةأ.م/ صفام محتد هالل          أستال م  -3

 0التذانريق بعالية لالطبام  التنافقة على تشايت فى لجنة الفحص -القرار :

 

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه   ةاعاد  -:سابعا
 

 ماعستير عراوة العاام ط/ عبد العاطى ميربى وسق عبدالعاطى       -1

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية      هشام محتد التنافى أ.د/  -1

 أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفيةأ.د/ محتند محتد هدهند     -2

 راوة العاـــام    عامعة  طنطــاأستال عأ.د/ ايتق السيد خليــت        -3

  التخاط ماعستير      شيتام سعيد عالم عامر ط/  -2

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ةــــعامعة التننفي   نسم االنف وااللنورئيس أستال عصام عبد الننيس بحيرى  أ.د/  -1

 ة عيق شتس ـــــــــ   عامعـــــــأ.د/ محتد على براـة               أستال التخاط -2

 زنازيق عامعة الالتخاط  أستال أ.د/ أمت سعيد عبد العليــم               -3
 0التنافقة على اعادة تشايت لالطبام التذانريق بعالية   -القرار :

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:ثامنا
 

ط/ محتند أوتد صال  محتد      داتنراه   الجراوة العامة        لتدة عام مق أاتنبر  -1

 2018وتى أاتنبر  2017

ة عام ط/ بيشنى عبد مريم ملع سنلاير    داتنراه   أمراض القل  واالوعية الدمنية  لتد -2

 2018وتى ابريت  2017مق ابريت 

ط/ ندا مصطفى وسق شارى منسى  داتنرة  التخدير والعناية الترازة  لتدة عام مق  -3

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 



لتدة عام داتنراه  الجراوة العامة لتدة عام مق   نشنى سعيد عيسى عيسى وسيق ط/  -4

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر مق 

محتد محتند شاار عالم   ماعستير    االشعة التشخيصية  لتدة عام مق ابريت ط/  -5

 2017وتى ابريت  2016

ط/ بيتر وعيه شاار   ماعستير  عراوة االلن واالنف والحنجرة   لتدة عام مق أاتنبر  -6

 2017وتى أاتنبر  2016

ام مق ااتنبر ط/ هبه وتدى زاى القرمة       ماعستير االشعة التشخيصية  لتدة ع -7

 2017وتى أاتنبر  2016

ط/ منال برعى عبد الحتيد رشنان   ماعستير االمراض الجلدية والتناسلية لتدة عام مق -8

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

 2016ط/ عبد العاطى ميربى عبد العاطى  ماعستير عراوة العاام لتدة عام مق أاتنبر  -9

 2017وتى أاتنبر 

 2017محتد عبده   ماعستير  الجراوة العامـة لتدة عام مق أاتنبرط/ محتد عصام  -10

 2018وتى أاتنبر 

وتى أاتنبر  2017ط  االطفال لتدة عام مق أاتنبر  دبلنم ط/ هانم رزق أوتد رزق   -11

2018 

وتى  2017ط/ أستام محتند وسق الخناص  دبلنم  ط  االطفال لتدة عام مق أاتنبر -12

 2018أاتنبر 

 

 

امراض الباطنة العامة  لتدة عام مق أاتنبر   دبلنم ط/ أوتد ابراهيم أوتد عبد هللا    -13

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ عبد هللا ابن زيد وتد رضنان   ماعستير  أمراض القل  واالوعية لتدة عام أاتنبر  -14

 2017وتى أاتنبر  2016

وتى  2017تدة عام ابريت  ط/ رشا متدوح عتعه وسق ماعستير  ط  االطفــال ل -15

 2018ابريت 

ط/ عترو محتد بار براات   ماعستير ط  وعراوة العيق  لتدة عام مق اأاتنبر  -16

 2016وتى أاتنبر  2015

ط/ نجنى ابراهيم العربى   ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن  لتدة عام مق أاتنبر  -17

 2016وتى أاتنبر  2015

 2016عبد الروتق    ماعستير  ط  االسرة  لتدة عام مق أاتنبر ط/ هبه هللا مصطفى  -18

 2017وتى أاتنبر 

ط/ خالد محتند عبد التنعم     ماعستير االشعة التشخيصية   لتدة عام مق أاتنبر  -19

 2018وتى أاتنبر  2017
 0التنافقــــــــــة  -القرار :

 0لدبلنم  نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه وا -تاسعا :
 

عامعة  مق الية الط                 ط  وعراوة العيق ماعستير     انس عادل محتد أوتد ط/  -2

 بنها  الى الية الط  عامعة   التننفية  



مق الية      االمراض الجلدية والتناسلية             دبلنم ه   مى عطية ابراهيم عطية عاشنرط/  -3

  االزهر  الى الية الط  عامعة   عامعة التننفية   الط 

 التنافقــــــــــة -القرار :

للطــال / خالمد منـــــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــا فــــى عراوـــــة العاـــام      -:عاشرا

بمممدورة ابريمممت عراومممة العامممام   نمممد تـمممـم اعتتمممـاد نمممـيده لدرعمممـة التاعسـمممـتير السممميد أوتمممد أوتمممد 

بتقــــــــمـدير 2016والجـــزم الثانى دورأاتمنبر2013ووصـــــــت على الجــــــــزم دورأاتنبر 2012

 عـــــــام " عيد  " 
 التنافقــــــــــة -القرار :

منـــــممـ  دبلـــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى االمممراض الصممدرية والتممدرن            -:وممادى عشممر 

االممراض نمد تـمـم اعتتمـاد نيمدها لدرعـمـة التاعســمـتير رانيما انمنر وسمق البهنسمى للطــالبــــــة/ 

والجــممـزم الثممانى 2012ووصممت علممى الجممـزم دورابريممت 2011بممدورة أاتممنبر  الصممدرية والتممدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2015دورابريت
 التنافقــــــــــة -القرار :

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى طـــــــ  االطفــــــمـال للطـمـالبة/    -:ثانى عشر

طــــــممـ  نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير أسممتام محتممد عبممد الممروتق الفقممى    

ـزم الثمممانى والجــممم2014ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورأاتمممنبر 2013بمممدورة أاتمممنبر االطفمممال 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد "2016دورأاتنبر 
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ثالث عشر

 بستة سالم عتر سالم  /ةاالمراض الصدرية والتدرن     للطالب

 34.6بتعدل فصلى 2012 ابريتماعستير الجزم االول دورنج  الطال  فى امتحان  -

 31.36بتعدل فصلى 2014  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %65.96التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:راب  عشر

 لؤى محتد وعدى عبد السالم وسيقاالمراض العصبية والط  النفسى        للطال / 

 36.83بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور
 34.53بتعدل فصلى 2015انى  دور ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الث -

 %71.36التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص    -:خامس عشر

 باسم محتد على عبد النهابالجراوة العامـة        للطال /   /

 38.50بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35.05بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %73.56التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص    -:سادس عشر

 محتد صالح رع  عبد العالالجراوة العامـة        للطال /   /

 44.11بتعدل فصلى  2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.22بتعدل فصلى 2015  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -



 %77.33" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  "  عيد  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ساب  عشر

 وامــد عالم وامــدالجراوة العامـة        للطال / 

 37.22بتعدل فصلى  2014 ابريتامتحان ماعستير الجزم االول دورنج  الطال  فى 

 31.64بتعدل فصلى 2015  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %68.86التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:ثامق عشر

 محتد الهادى عبد الحايم دربعالجراوة العامـة        للطال / 

 41.06بتعدل فصلى  2015 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 39.50بتعدل فصلى 2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %80.56" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  "  عيد  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:تاس  عشر

 عبد هللا أوتد أميق أوتد الجراوة العامـة        للطال / 

 42.33بتعدل فصلى  2014 ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 38.17بتعدل فصلى 2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %80.50" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  "  عيد  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:العشرون 

 وتدى السيد عبده عبد الروتق الجراوة العامـة        للطال / 

 37.28بتعدل فصلى  2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 30.50بتعدل فصلى 2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.87" بنسبة مئنيــة.  التقدير العام للطال  "  عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

 

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والعشريق

 محتد عطية عبد الجنادتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 35.72بتعدل فصلى  2013 أاتنبرالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  

 35.39بتعدل فصلى 2015  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.11" بنسبة مئنيــة.  التقدير العام للطال  "  عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -:الثانى والعشريق

 محتد نبيت ونفى محتند للطال / تخصـــص /  عراوة التخ واالعصاب   

 2014ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2015أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 م للطال  " ناع   " التقدير العا -
 التنافقــــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -:الثالث والعشريق

 صفنة عثتان محتند عبد اللطيف للطال / تخصـــص /  عراوة التخ واالعصاب   

 2013ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2017ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -:الراب  والعشريق

 محتد نبيت ونفى محتند للطال /    طــ  االطفــالتخصـــص /  

 2014ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -:الخامس والعشريق

 ايتان شحاته أوتد الرغى   /ةللطالب(        الهستنلنعى العلنم الطبية االساسية   تخصـــص /  

 2015ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016أاتنبر رنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دو -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والعشريق

 سارة فهتى محتد ابن السعندللطالبة/ الباثنلنعى  (  تخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   

 45.5بتعدل فصلى 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 41.14بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 %86.64از   " بنسبة مئنيــةيمتاالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

 

 

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الساب  والعشريق:

  العلنم الطبية االساسية   الفارماانلنعيا االالينياية  ( للطالبة/ دعام زغلنل محتد شبت 

 44.28بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 42.17بتعدل فصلى 2015ير الجزم الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعست -

 % 86.45" بنسبة مئنيــة   متتازالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والعشريق

  أميرة أوتد ابراهيم عبر تخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطالبة/ 

 2013واصت على دبلنم دور ابريت 

 %75.99" بنسبة مئنيــة عدا  التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:والعشريقالتاس  

 محتد عبد التنصف نصر عتارةتخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطال / 



 40.83بتعدل فصلى 2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.89بتعدل فصلى 2015لثانى  دورابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم ا -

 %74.72التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الثالثنن

 ابراهيممحتند عبد الباسط عبده ط  وعراوة العيق         للطال / 

 35.22بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 36.08بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %71.3التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والثالثنن

 وسام عبد هللا عبد السالم الخشقللطالبة/        عراوة االلن واالنف والحنجرةتخصـــص /  

 39.06بتعدل فصلى 2013ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 33.86بتعدل فصلى 2015 أاتنبرثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم ال -

 %72.92التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والثالثنن

 السيد محتد شعي مروة تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.94بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 37.03بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %78.97" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالثننالثالث و

 شريف عنض الششتاوى تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 38.33تعدل فصلى ب2012ابريت ى امتحان ماعستير الجزم االول دور نج  الطال  ف -

 38.72بتعدل فصلى 2013 ابريت دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 % 77.1" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

 

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والثالثنن

 محتد عبد الفتاح طــه تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 35.56تعدل فصلى ب2012أاتنبر ى امتحان ماعستير الجزم االول دور نج  الطال  ف -

 32.28بتعدل فصلى 2013 ر أاتنبدورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى   -

 % 67.84التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والثالثنن

 أوتد تيسير وافظ ابن سرينة تخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 39.39بتعدل فصلى 2013دورابريت   نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول  -

 36.47بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت -



 % 75.86" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الذفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والثالثنن

 أميرة محتد السيد ينسف /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب

 34.72بتعدل فصلى 2013   أاتنبردورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول  -

 33.33بتعدل فصلى 2015ل  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريتنج  الطا -

 % 68.05التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والثالثنن

 السعيد زيق محتد خديجة تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 36.44بتعدل  فصلى   2011ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 34.59بتعدل فصلى 2012رأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %72.14التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

 الشيتام على أوتــــد  /ةتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطالب

 39.77بتعدل  فصلى   2014أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 32.36بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %72.13التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

 عليام عادل الفيشــاوىتخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 40.88بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 38.53بتعدل فصلى 2016 ابريتير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعست -

 %79.41التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن

 أستام محتد ابراهيم الشيتى الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 43.17بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر   -

 34.92بتعدل فصلى 2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.09التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 ــــةالتنافقــــــ -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود واالربعنن

 سنام ستير محتد عبريت سنيلمتخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 38.16بتعدل فصلى 2013  امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت  نج  الطال  فى -

 33.19بتعدل فصلى 2017 ابريتامتحان ماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى  -

 %71.35التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى واالربعنن

        ستر أوتد فؤاد ابراهيم عطا هللاتخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 2014واصت على دبلنم دور أاتنبر   

 %70.64التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:االربعننالثالث و

        منى على عبد الفتاح صال تخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 35.94بتعدل فصلى 2012   أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور  
 36.93بتعدل فصلى  2013الثانى  دورأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %72.57" بنسبة مئنيــة التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن

        وفام السعيد ابراهيم سالمة تخصـــص /  ط  االســرة      للطالبة/ 

 2014واصت على دبلنم دور أاتنبر   

 %77.89" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس واالربعنن

 ايات محتد محتد سليتان /ةللطالب   تخصـــص /  ط  االطفــال  

 42.11بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   
 33.06بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر   -

 %75.17" بنسبة مئنيــة  عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس واالربعنن

 أستام فخرى على الصيفى /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 43.28بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   
 36.61بتعدل فصلى  2015  ابريتماعستير الجزم الثانى  دور نج  الطال  فى امتحان -

 %79.89" بنسبة مئنيــة  عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  واالربعنن

 شيريق رشاد أوتد الشيتى  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 41.31بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   
 37.25بتعدل فصلى  2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.56" بنسبة مئنيــة  عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 ــــةالتنافقــــــ -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق واالربعنن

 منال السيد محتد تنتن  /ةللطالب   ط  الحاالت الحرعةتخصـــص /  

 38.44بتعدل فصلى 2013   أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 36.33بتعدل فصلى  2015 أاتنبرالجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير  -

 %74.77التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  واالربعنن

 محتد وهدان محتد شلبى تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 34.28بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   

 31.44بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 %65.72التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الختسنن

 هبه رفعا محتد الشرااى   /ةالتخدير والعناية الترازة   للطالب

 37.44بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   

 35.08بتعدل فصلى  2015  أاتنبرالثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %72.52التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والختسنن

 ريهام عبد التعز عبد الصتد   /ةتخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطالب

 36.11بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   

 30.06بتعدل فصلى  2015  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %66.17التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 ــةالتنافقــــــــ -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والختسنن

 محتند ابراهيم مرسى فياض تخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 34.11بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   

 34.72بتعدل فصلى  2016  أاتنبرماعستير الجزم الثانى  دورنج  الطال  فى امتحان  -

 %68.83التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والختسنن

 أمت محتد عبد العزيز   /ةللطالبتخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   

 37بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت   

 38.81بتعدل فصلى  2015  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %75.81" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد   -
 التنافقــــــــــة -القرار :

ط/ تمامر 2017بشان منافقة القسم على تأعيت امتحان الجزم الثانى مق المداتنراه دور ابريمت  -الرابع والخمسون :

 وللع لاروف مرضية تخصص / أمراض القل  واالوعية الدمنية فارس يحيى على 

 التنافقــــــــــة -القرار :

بشأن منافقة القسم على نبنل اعتذار عق دخنل االمتحان لدرعمة المداتنراه  -: الخامس والخمسون

دور و 2017ودور ابريممت للطبيمم  / أوتممد رفعمما عبممد اللطيممف تخصممص / طمم  وعراوممة العمميق 

 لاروف مرضية  2017أاتنبر 
 التنافقــــــــــة -القرار :

بشأن منافقة القسم على نبنل اعتذار عق دخنل االمتحان لدرعة المداتنراه للطبيم   -السادس والختسنن :
 لظروف مرضية  2017ودور أكتوبر  2017محمد شوقى محرم  تخصص / طب وجراحة العين ودور ابريل  /

 التنافقــــــــــة -القرار :



 

 8201 ابريتتحديد مناعيد امتحانات الدراسات العليا التحريرية دور    -:الثامن والحمسون 

 . 16/11/2018وتى  1/4/2018فى الفترة مق  2017/2018للعام الجامعى 

  -نتشـــــــــرف باالحاطـــة :

للعمممام الجمممامعى 2018 ابريمممتبأنمممه سمممنف يمممتم عقمممد امتحانمممات الدراسمممات العليممما دور دور

  -: على النحن التالى 2017/2018

  داتنراه { بناـــــام الساعـــــــات التعتتــدة –ماعستير  –امتحانات الجزم االول }  دبلنم 

 20/4/2018وتى  1/4/2018فى الفترة مق 

  داتنراه { بناام الساعات التعتتدة –ماعستير  –امتحانات الجزم الثانى }  دبلنم 

 24/5/2018وتى  6/5/2018فى الفترة مق 

 التنافقــــــــــة -القرار :

 

  -التاسع والخمسون :

 

 0ما يستجــــد مق أعتــال               

 
 وكيل الكلية                                                               

 للدراسات العليا والبحوث                                                           
 

 "  أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل "                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فمممى تتـمممـام السممماعة  9/1/2018اعتتعممما لجنمممة الدراسمممات العليممما بجلسمممتها التنعقمممدة بتممماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -ضــــور كـــــل مـــــــن :* بح

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

     أسماء جابر عــــبده أ.د/ 

      محمود السيد ابو سالم أ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

     ناصر عبد البـــــارىأ.د/ 

 ام محمد  محمد شيحــــة أ/ 

 هانى ابراهيم المهـــــدىأ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة المنوفية 
 كلية الطب 

 الدراسات العليا 
****** 

                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  9/1/8201يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2017/8201للعام الجامعى  االولىالجلسة 

 

 
 (   60تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 ( 39 ة لدرجة الماجستير والدكتوراه ) تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقش -2

 (  37  مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (  23 منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 (    30الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )   -5

 (   11ايقاف القـــــــــيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )    -6

 (  1  تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد ) -7

 ( 6عدد )والدكتوراه  تعديل فى بجنة االشــــــــراف لدرجة الماجستير  -8

 التقارير السنويـــــــــــة  -9

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه  تسجيت منضنق   -: أوال

 ط/ أوتد سيد زاريا السيد    داتنراه   عراوة التجتيت والحروق  -1

 عننان الرسالة

 تشايت هيات صنان االلن عق طريق طباعة مجسم ثالثى االبعاد فى عتليات اصالح االلن

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتأستال أ.د/ فؤاد محتد غري                    -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أ.د/ مدوا سامى وسق             مدرس  -2

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت أ.م/ أوتد عبد العزيز تعل       مدرس -3

 داتنراه   عراوة التجتيت والحروق  ط/ أستام محتد عبد الخالق التحرات -2

 عننان الرسالة

 " االثار التترتبة على شفط الدهنن باتية ابيرة على وزن الجسم 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  عراوة التجتيتورئيس نسم أستال                   طارق فؤاد اشع أ.د/  -1

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت زميت              أوتد فرعانى صابر أ.د/  -2

 عامعة التننفية  عراوة التجتيت مدرس   أ.م/ أوتد عبد العزيز تعل        -3

 داتنراه    عراوة التخ واالعصاب ط/ محتد أوتد عبد اللطيف محتد سالم    -3

 عننان الرسالة

 النتائج الجراوية لحاالت اعنعاج العتند الفقرى غير معلنم السب  فى سق التراهقة 

 لجنة االشراف 

 عامعةاالساندريةأستال ورئيس نسم عراوة التخ واالعصاب      أ.د/ ياسر محتند البنا      -1

 عامعة التننفيةعراوة التخ واالعصاب   أستالهشام يسرى ابن روتة   أ.د/  -2

 عامعة التننفيةل م عراوة التخ واالعصاب أ.د/ وسام عبد العايم وبي    أستا -3

 عامعة التننفيةعراوة التخ واالعصاب مدرس      د/ أوتد فتحــى شيحــــة    -4

 عامعة التننفيةعراوة التخ واالعصاب د/ وازم محتد نجـــم          مدرس  -5

 داتنراه   الط  الطبيعى ط/ أميرة طارق الشننانى     -4

 عننان الرسالة

فممى االاتشمماف التباممر اللتهمماب  10سممى –ااممس  –أهتيممة الدراسممات التصممنيرية وايتممنايق سممى 

 التفاصت الصدفى فى مرضى صدفية الجلد 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية أستال ورئيس نسم الط  الطبيعىأ.د/ ستر عابر سليتان                      -1

 التننفيةعامعة   أ.د/ محتد عبد الناود عابر           أستال االمراض الجلدية والتناسلية  -2

 عامعة التننفية أ.م/ عالم عبد العزيز لبي          أستال م الط  الطبيعى  -3

 عامعة التننفية د/ دينا سالم فتنوسليتان            مدرس الط  الطبيعى  -4

 د/ وليد عبد الفتاح منسى            مدرس االشعة التشخيصية عامعة التننفية  -5

 داتنراه   عراوة العاام  ابن سالم   ط/ أوتد عبد العايم سعد -5

 عننان الرسالة

 استخدام طريقة دان التعدلة لعالج االنزالق التزمق لرأس عاتة الفخذ

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية أستال عراوة العاامأ.د/ هشام محتد التنافى                   -1

 عامعة التننفية  العاامعراوة د/ أوتد فؤاد شتس الديق          أستال م  -3

 عامعة التننفية  عراوة العاامد/ أسامة عتال أوتــد                مدرس  -3

 عامعة التننفية  عراوة العاامد/ سامى عبد الهادى صقر           مدرس  -4



 داتنراه   عراوة العاام  ط/ مصطفى محتد اامت مسرعة   -6

 عننان الرسالة

اصالح نطم  الافمه التمدوره لتفصمت الاتمف بالتنامار الجراومى : مقارنمة بميق الخياطمة عبمر العامم 

 واستخدام الخطاطيف 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية أستال عراوة العاام               بهام الديق محتد السروىأ.د/  -1

 عامعة التننفية  العاام عراوةأستال            أيتق محتد عبيد                د/  أ.-3

 عامعة التننفية  عراوة العاام أستالم                عادل ابراهيم الصعيدى /أ.م -3

 عامعة التننفية  عراوة العاام أستال م                       عترو صابر السيد  /أ.م -4

 داتنراه   أمراض القل  واالوعية الدمنية   ط/ محتند زهنى محتد عطية    -7

 عننان الرسالة

 القيتة التنبنئية لالشعة التتعددة التقاط  للشراييق التاعية فى مرضى السارى العديم االعراض 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية القل  واالوعيةأستال              عبد هللا مصطفى اتال أ.د/  -1

 عامعة التننفية م    القل  واالوعيةأستال أ.م/ وليد عبده ابراهيم                     -2

 الباثنلنعيا االالينياية      داتنراهط/ أروى عبدالحتيد وجى       --8
 عننان الرسالة

دراسة عينات التستقبالت القاتلة شبيهة االعسام التضادة ومستضدات اريات الدم البيضام االدمية 

 فى مرضى سرطان خاليا  الابد التصاو  لعدوى االلتهاب الابدى النبائى سى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية   مها عبد الراف  البسيننى                    /د -1

 عامعة التننفية الباثنلنعيا االالينياية   أ.د/ أوتد عبد الروتق سنبت             أستال   -2

 ة التننفيةـــعامعأستال الايتيام الحينية      د/ ايتان عبد الفتاح السيد بدر              -3

 ط/ أوتد  - ة التننفيةـــعامعد/ سنزى فنزى عنهــر                     مدرس عالج االورام  -4

 داتــــــــنراه    ط  وعراوة العيق ط/ أوتد محتد عندة محتد سالم   -9

 عننان الرسالة

التييممرات التممى تحممدث بممالعيق عقمم  ازالممة التيمماة البيضممام باسممتخدام الفتتممنليزر مقارنممة باتخممدام 

 التنعات الصنتية القياسية 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال ط  وعراوة العيق أ.د/ عبد الخالق ابراهيم السعدنى          -1

 عامعة التننفية   عراوة العيق م ط  وأ.د/ واتم محتد عاد مرعى          أستال  -2

                               عامعة التننفية  ط  وعراوة العيق أ.م/ فريد محتد وعدى        أستال م  -3

 ط/ وائت محتد محتد على     داتنراه   أمراض الباطنة  العامــة - 10

 عننان الرسالة

 تقييم نقص التيذيه بالطانة والبروتيق فى مرض االستصفام الدمنى التزمق بتحافاة افر الشيخ 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ أوتد ربي  العربجى             أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية    أ.د/ أوتد راغ  تنفيق           -2

 أ.د/ محتند محتد عتارة             أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية  -3

 د/ خالد محتد أميق الزرنانى         مدرس   الباطنة  العامــة  عامعة التننفيـــة -4

 



 داتنراه   أمراض الباطنة  العامــةط/ والم متنلى عبد التجيد اليريانى -11

 عننان الرسالة

 ت اصابة بطانة االوعية الدمنية فى مرضى تاسير الصفائ  الدمنية االولى عند البالييق " دالال

 لجنة االشراف 
 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية             صبرى عبد الل  شعي  أ.د/  -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية             عايدة على ناير أ.د/  -2

 عامعة التننفية   الايتيام الحينية أستال م              أشرف عبد الرموف داودأ.د/  -3

 مدرس   الباطنة  العامــة  عامعة التننفيـــة         عالم عفا عبد الحتيد د/  -4

 د/ عصام على عبد التحسق           استشارى أمراض الدم مستشفى التعادى العسارى -5

 ط/  محتد السيد عبد العزيز عياد   داتنراه   ط  التناطق الحارة وصحتها   -12 

 عننان الرسالة

دراسة دور عهاز تخطيط مرونة االنسمجة النقطمى باسمتخدام منعمات القمص فمى تشمخيص أممراض 

 الابد البؤرية

 لجنة االشراف 
 ةـــــــــرة  عامعة التننفيأستال التناطق الحا          أ.د/ وسام ابراهيم محتد             -1

 أ.م/ أوتد رع  الجزارة                     مدرس  التناطق الحارة  عامعة التننفيـــــــــــة  -2

 د/ محتد عباس ضيف                    مدرس االشعة التداخلية معهد الابد  عامعة التننفية-3

 ماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ محتد عبد القادر على  -13

 عننان الرسالة

 " خطر الجراوة فى مرضى التشت  الابدى

 لجنة االشراف 
 أ.د/ وسام ابراهيم محتد             أستال التناطق الحارة  عامعة التننفية -1

 أ.م/ نجالم سعيد العبد             مدرس التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة  -2

 امت استاعيت عبد الروتق           مدرس التخدير والعناية عامعة التننفيـــــة /د -3

 دبلنمماعستير ط  التناطق الحارة وصحتها  ط/ عتال محتد رشاد شرشر     -14

 عننان الرسالة

 دراسة الدور التشخيصى للثينردواسيق بالتصت فى مرضى سرطان الخاليا الابدية 

 لجنة االشراف 
 أيتق محتد اللحل                        أستال التناطق الحارة  عامعة التننفيةأ.د/  -1

 أ.م/ أوتد رع  عابر الجزارة              مدرس التناطق الحارة عامعة التننفيـــــة  -2

 د/ محتد عتال الهلباوى                مدرس الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفيـــــة -3

 ماعستير  عراوــة العاـــام تامر عيد نصر خضر   ط/  -15

 عننان الرسالة

 تثبيا اسنر مشطيات اليد غير التستقرة بناسطة اسالك معدنية 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ بهام الديق محتد السروى         أستال عراوــة العاــام  عامعةالتننفية -1

 مدرس عراوة العاام  عامعة التننفية         أ.د/ عتاد بدوى بدوى    -2

 

 ماعستير   التياروبينلنعيا الطبية  مها محتد على الدهشان ط/  -16

      عننان الرسالة



فممى باتيريمما االسممينيتنبااتر وعالنتممه بتاممنيق البيممنفيلم  CsgAو  FimHدراسممة عنامممت االلتصمماق 

 وانتاط التقاومة للتضادات الحينية

 االشراف لجنة 

 أستال التياروبينلنعيا    عامعة التننفيةأ.د/ أوتد بار محتند              -1
 د/ شيتام عبد الستار العسارى       مدرس  التياروبينلنعيا  معهد الابد  عامعة التننفية -2

 

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ مصطفى فهتى فؤاد تنفيق      -17

 عننان الرسالة

 دام فالدنشتروم : مراععة استعراضية عتيقة 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية               صبرى عبد هللا شعي  أ.د/  -1

 مدرس  الباطنة العامة  عامعة التننفية                 محتد أوتد عبد الحافظ  أ.م/  -2

 مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية           د/ هبه يحيى الخنلى               -3

 دبلنم  ماعستير  أمراض الباطنة  العامــةط/ عترو عتاد عبد الفتاح محتند  -18

 عننان الرسالة

معممدل انتشممار وعنامممت الخطنرةالتصمماوبة الرتفمماق ضمميط الممدم بالشممريان ارئممنى فممى مرضممى 

 االستصقام الدمنى التزمق

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية               وسق عبد الهادى أوتد عطيةأ.د/  -1

 أ.م/ محتند محتد عتارة                          أستال م الباطنة العامة  عامعة التننفية  -3

 د/ خالد محتد أميق الزرنانى                     مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية -3

 ماعستير  الط  الطبيعى والتأهيتط/ فاطتة الزهرام محتد خطاب    -19

 عننان الرسالة

" الدنة التشخيصية للتنعات الفنق صنتية ودراسات التنصيت العصبى فى التشخيص التبار 

 العتالل العص  الزندى عند الترفق

 لجنة االشراف 

 الط  الطبيعى  عامعة التننفيةأستال ورئيس نسم           ستر عابر سليتان أ.د/  -1

 أ.م/ عالم عبد العزيز لبي    أستال م الط  الطبيعى  عامعة التننفية -2

 د/ دينا سالم فتنح              مدرس الط  الطبيعى  عامعة التننفية -3

 د/ دينا متــدوح سراج          مدرس االشعة التشخيصية عامعة التننفية  -4

 ماعستير  الط  الطبيعى والتأهيتتد مبارك ط/ أميرة عادل أو -20

 عننان الرسالة

 " تأثر ستع اليالف التشيتى فى مرضى الروماتنيد التفصلى وعالنته بنشاط الترض

 لجنة االشراف 
 أ.م/ عالم عبد العزيز لبي    أستال م الط  الطبيعى  عامعة التننفية -1

 الطبيعى  عامعة التننفيةط  د/ ايتان على عبد هللا         مدرس  -2

 عامعة التننفيةد/ ستام محتد أوتد               مدرس ط  وعراوة العيق  -3

 

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ هبه سعيد سيد أوتد شتية     -21

 عننان الرسالة



الطالئيمة مقارنة تصحي  االبصار بناسطة اشط القرنية الضنئى االناسارى بالليزر العمابر للخاليما 

 مقابت الليزك السطحى التعتاد فى واالت نصر النار والالبؤرية

 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية        أ.د/ أميق فيصت اللقنة            -1

 أ.م/ محتد سامى عبد العزيز          مدرس  ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ أمينة فتحى ابن هيبة رضنان  -22

 عننان الرسالة

تقييم التييرات فى سط  القرنية بعد عتليات تصحي  االبصار بالليزر السطحى باسمتخدام التصمنير 

 التقطعى االمامى للعيق 

 لجنة االشراف 

 عة التننفيةأستال ط  وعراوة العيق   عامأ.د/ عبد الروتق السباعى        -1

 أ.م/ أستام محتد ابراهيم        مدرس  ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ داليا محتد ينسف     -23

 عننان الرسالة

% لعمالج التهماب القزويمة 1% وعقار بريمدنيزولنن اسميتات 0و05مقارنة بيق عقار ديفلنبريدنات 

 االمامى الذاتى 

 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ أميق فيصت اللقنة                  -1

 د/ أوتد ابراهيم بسيننى ز             مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ ميالد نشــــأت صــادق    -24

 عننان الرسالة

 القرنية الترازى على التييرات فى ضيط العيق بعد عراوة اناسار القرنيةدور ستع 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ عبد الخالق السعدنى          -1

 أ.م/ معتز فايز الصاوى       أستالم   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ بستة عطية مصطفى    -25

 عننان الرسالة

 التيير فى ستع مراز االبصار بعد عتلية نط  التربيق باستخدام أو بدون مادة التاتينمايسق سى 

 لجنة االشراف 

 أستال ورئيس نسم ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ هدى محتد اامت السباى          -1

 أستالم   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية    أ.م/ معتز فايز الصاوى    -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق ط/ ضيام أوتد اامت بينمى  -26

 عننان الرسالة

مقارنة بيق عتلية التنصيت الخارعى للايس الدمعى باالنف م  زرق مادة االولنعيق وزرق انبنبمة 

 سيليانن لعالج مشاات الجهاز الدمعى

 لجنة االشراف 

 أستال م ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ هشام محتد التزار              -1

 أ.م/ أسامة عبد هللا الترسى      مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق   شيتام فرج سعــــدط/  -27

 عننان الرسالة



طبقة التشميتية باسمتخدام التاسم  الضمنئى التتطعمى فمى تأثير التييرات فى ضيط العيق على ستع 

 واالت التياة الزرنام

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى اتال نصار      -1

 أ.م/ أستام محتد أوتد ابراهيم      مدرس   ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية -2

 

 

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية     ط/ يارا محتند عبد الرازق     -28

 عنوان الرسالة

 ض الصدفية 0فى مر 1دور البروتيق التقاوم للفيروس التخاطى 

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية أ.د/ محتد أوتد باشـا                   -1

 ستاــة            أستال الباثنلنعــى   عامعة التننفيةأ.د/ رواب منير  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ والم وعيه أوتد فايد    -29

 عنوان الرسالة

 فى مرض سرطان الجلد اليير ميالنى 1دور البروتيق التقاوم للفيروس التخاطى 

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية أ.د/ محتد أوتد باشـا                   -1

 أ.د/ رواب منير ستاــة            أستال الباثنلنعــى   عامعة التننفية -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ هشام وسق محتد وسق سالم   -30

 عنوان الرسالة

 مرض الحزاز التسط دور الالنستيريق فى 

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية                مصطفى هتام أ.د/  -1

 عامعة التننفية   عال أوتد بارى            أستال م الجلدية والتناسلية أ.د/  -2

 د/ شيتام الشافعى سليتان    مدرس الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ منى طارق محتد الترعتان  -31

 عنوان الرسالة

 ضيقة النطاق –تقييم الخاليا الشجبرية فى البهاق نبت وبعد االشعة فنق البنفسجية 

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية            محتد عبد التنعم شعي  أ.د/  -1

 عامعة التننفية   عزة عابر عنتر فرج          أستال م الجلدية والتناسلية أ.د/  -2

 د/ أستام عابر عبده               أستال الباثنلنعـــى  عامعة التننفية -3

 

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ شيتام محتد أوتد الفقى    -32

 عنوان الرسالة

 فى سرطان الجلد غير الصبيى  TROP2االفهار الايتائى التناعى ل 

 لجنة االشراف

 أ.د/ محتد عبد التنعم شعي           أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عزة عابر عنتر فرج           أستال م  الجلدية والتناسلية عامعــــــــة التننفية -2



 لربعــــى               أستال م الباثنلنعــى عامعة التننفيةد/ هالة سعيدا -3

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ هديت بدوى عبد الحام عطيفه    -33

 عنوان الرسالة

 : دليت بينلنعى عديد فى مرض الصدفيه 1-شيبه بروتيق  3-الاايتينيز 

 لجنة االشراف

 أ.د/ مصطفى أوتد هتام         أستال  الجلدية والتناسلية عامعة التننفية  -1

 أ.د/ وفام أوتد شحاته     مدرس الجلدية والتناسلية عامعــــــــة التننفية -2

 د/ سالى محتد الحفناوى      مدرس الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3

 المراض الجلدية والتناسلية   ماجستير اط/ والم محتد وسق البرنى    -34

 عنوان الرسالة

 التيثيليق االزرق : عالج ضنئى دينامياى فى عالج االنناق التختلفة مق الثأليت 

 لجنة االشراف

 ـأ.د/ ماعدة مصطفى وجاج      أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية 1

 أستال  م الجلدية والتناسلية عامعة التننفية        أ.د/ عزة عابر عنتر فرج  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ ونان محتد  محتند  -35

 عنوان الرسالة

 " هرمـــنن الجرليق فى مرض الصدفية

 لجنة االشراف

 عامعة التننفية ورئيس نسم الايتيام الحينيةأستال      نجالم محتد غنايم      ـأ.د/  1

 أستال  م الجلدية والتناسلية عامعة التننفية        أ.د/ عزة عابر عنتر فرج  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ محتد رع  محتد اللطف  -36

 عنوان الرسالة

 " دراسة دور الايسبيتيق فى تأخر البلنغ النفيفى فى االوالد

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية     عبد هللا محتد عطية  ـأ.د/  1

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ مى أوتد عبد الحتيد التليجى   -37

 عنوان الرسالة

 " تأثير ننق الجنيق على مستنى الهرمنن الذارى لدى االم

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية     عبد هللا محتد عطية      ـأ.د/  1

 عامعة التننفية مدرس الباثنلنعيا االالينياية  ثريا أوتد عتـــر      أ.د/  -2

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية   ط/ ضحى محتد على النجار  -38

 عنوان الرسالة

 فى مرض الثعلبة 2لات الصلة عامت  2دور عامت الننية 

 االشرافلجنة 

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية     ايتان عبد العتاح سليط    ـأ.د/  1

 الجلدية والتناسلية عامعة التننفية أستال م   عال أوتد بارى           أ.د/  -2

 عامعة التننفيةد/ سالى محتد الحفناوى        مدرس الايتيام الحينية  -3

 
 ماعستير ط  الحاالت الحرعــــــــــة لعاطى تراى ط/ عتاد مبارك عبد ا -39



 عننان الرسالة
مقارنة فعالية وسالمة االلتيبليز   منشطات البالزميق الخلنى ( النريدى مقابت العالج باالسبريق لتحسيق 

 النتائج فى الترضى اللذيق يعاننن مق الساتة الدماغية التجلطية الحادة 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية التخــــــدير والعنــــــــاية  أستالياسر ابراهيم فتحى         أ.د/  -1

 أ.م/ عترو محتد الفطاطرى     أستال م أمراض التخ واالعصاب  عامعة االساندرية  -2

 عامعة التننفية د/ نادية محيى الديق بهجا    مدرس التخــــــدير والعنــــــــاية-3

 

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ أميرة أوتد غري  عزام     ماعستير     -40
 عننان الرسالة

نياس وفائف البطيق االيسر للقل  بناسمطة التنعمات الفمنق صمنتية الرنطيمة التتبعيمة فمى مرضمى 

 3فشت عضلة القل  وعالنتها بتستنى الجالاتيق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال              محتد فهتى النعتانى       /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعأ. د/ أشرف عبد الرؤف داود               أستال م الايتيام الحينية    -2

 التننفيةعامعة م القل  واالوعية    أستال أ.م/ وليد عبده ابراهيم                       -3

 

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ سارة عبد التقصند عتر   ماعستير     -41
 عننان الرسالة

دور تقنية االعهاد ومعدل االعهاد ثنائى االبعاد بالتنعات فنق الصنتية على القل  فى تقييم ضيق 

 الصتام التيترالى الروماتيزمى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    والم فريد منســى     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ وسام الديق وداد الشافعى      زميت   القل  واالوعية     -2

 دبلنم أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ عتر فنزى السيد أوتد ندا ماعستير     -42
 عننان الرسالة

االيسر بناسطة التتب  الرنطى فى الترضى الذيق يعاننن مق نصنر اليدة تقييم وفيفة البطيق 

 الدرنية نبت السريرى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    طارق خليــــت         /دأ. -1

 التننفيةة ــــــــعامعد/ غادة سلطان            أستال م   القل  واالوعية     -2

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةماعستير     غدير يحيى محتد التااوى ط/  -43
 عننان الرسالة

 وراة عذر االورطى اتؤشر لنفيفة القل  الالية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم  القل  واالوعية    أستال    محتند على سليتان    /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ غادة محتند سلطان          أستال م  القل  واالوعية     -2

 ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد مختار القرش          مدرس القل  واالوعية     -3

 ة التننفيةــــــــعامعد/ نيفيق ابراهيم سامى           مدرس القل  واالوعية     -4

 ط  االطفال   تد عاطف عبد العزيز سبياة ماعستير    ط/ سارة مح -44
 عننان الرسالة



 دراسة مدى انتشار امراض دم االطفال فى مستشفيات عامعة التننفية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـال   ورئيس نسم أستال     فادى محتد الجندى  /دأ. -1

 مدرس طـ  االطفـال   عامعة التننفيـــــــــــة      محتند أوتد الحاوى  أ.د/  -2

 د/ هبه خضرى عالم          مدرس الصحة العامة عامعة التننفيـــــة -3

 

 

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ محتد ولتى السيد محتند زيان     -45
 عننان الرسالة

العناية الترازة لالطفال : دراسة تقييم نقاط "فشت االعضام التتتاب  "   نقاط سنفا ( فى وودة 

 تحققية

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـال   أستال    غادة محتد التشد       /دأ. -1

 أ.د/ محتد سعيد التااوى       مدرس طـ  االطفـال   عامعة التننفيـــــــــــة -2

 ط  االطفال  ماعستير    ط/ ونان طلعا عبد العزيز شعبان     -46
 عننان الرسالة

 ااتشاف واملى مرض انيتيا البحر التتنسط بيق طالب الترولة الثانننية بتدينة الباعنر 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـــــــــــ  االطفـــال   أستال               سهام محتد رع    /دأ. -1

 ة التننفيةـــعامعالباثنلنعيا االالينياية د/ محتد عبد الرويم سليتان              أستال    -2

 ال   عامعة التننفية ــــ  االطفــــأستال م ط        أ.د/ سام  عبد هللا عبد النبى        -3

 ط  االطفال   ماعستير    ط/ محتد عبد الناصر عبد الباسط سالم    -47
 الرسالةعننان 

الداللة الترضية لتعامت التييير فى نطر ارات الدم الحترام فى االطفال التصابيق بحاالت 

 مرضية ورعة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم طـ  االطفـــال   أستال    فادى محتد الجندى    /دأ. -1

 عامعة التننفيةطـ  االطفـــال    أ.د/ عليام عهدى عبد العزيز          مدرس -2

 دبلنم   ســـــــــرةط  االماعستير      عبد الفتاح عبد التنعم عامر ط/  - 48
 عننان الرسالة

 وبائيات مرض البروسيال فى مستشفى وتيات مننف مراز مننف محافاة التننفية مصر

 االشراف لجنـــــــــــة 

 أستال ورئيس نسم ط  االسرة عامعة التننفية    هالة محتد التصيلحى    /دأ. -1

 عامعة التننفيةأ.د/ صفا وتدى القلش            مدرس ط  االسرة عامعة التننفية    -2

 

 

 

 الباثنلنعيا االالينياية   ط/ مريم عبد الروتق على   ماعستير     -49
 عننان الرسالة

 الجريبية فى مرضى الصدفية دراسة الخاليا الفرعية مق الخاليا التائية التساعدة

 االشراف لجنـــــــــــة 



 عامعة التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية   مها عبد الراف  البسيننى                 /د -1

 أ.د/ عــزة عابر فـــــــــرج                    أستال االمراض الجلدية عامعة التننفية  -2

 عامعة التننفية الباثنلنعيا االالينياية   أوتد عبد الروتق سنبت             أستال   /م أ. -3

 الباثنلنعيا االالينياية   ماعستير    ط/ ايتان صالح عبد التجيد    -50
 عننان الرسالة

 فى مرضى سرطان الدم الليتفاوى التزمق  1ورور  200" دراسة مجتنعة التتيز 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال الباثنلنعيا االالينياية                ايتان عطية التننسى  /د -1

 عامعة التننفية  م الباثنلنعيا االالينياية أستال                 نهلة فارى عثتان أ.د/  -2

 عامعة التننفية الباثنلنعيا االالينياية     مدرس             أميرة محتد فؤاد شحاته  /م أ. -3
 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ مصطفى اامت عبد الروتق خليفة   -51

 عننان الرسالة

النتائج االالينياية للتدخت لتنسعة شريان واود فى مقابت التدخت لتنسعة شراييق متعددة بتنطقة 

 تحا الشريان التأبضى فى عالج واالت القصنر الحرج للدورة الطرفية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 التننفية عامعةالجراوة العامــــــة   أستال أوتد محتد وسنى ابراهيم                /دأ. -1

 .د/ يحيى محتد الخطي                 مدرس الجراوة العامــــــة   عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة   ط/ عصام عاطف أوتد رأفا      -52

  عننان الرسالة

الحفاف على اليدد الجار درنية السفلية فى التنن  أثنام التشري  الترازى للرنبة لسرطان اليدة 

 الدرنية الحليتى 

 االشراف لجنـــــــــــة 
 عامعة التننفيةأ.د/ أوتد صبرى الجتال                أستال م  الجراوة العامة   -1

 عامعة التننفيةم الجراوة العامة      أستال      طارق محى السيد راع     /دأ. -2

 عامعة التننفيةمدرس الجراوة العامة              د/ محتد وامد التليجى      -3

 ماعستير  ط  الطنارىم  ط/ محتند طارق عبد الحليم طنالن -53

 عننان الرسالة

النريدى الترازى دراسة العالنة مابيق نطر ومعامت االناتاش للنريد االعنف السفلى والضيط 

 فى تقدير وجم السنائت باالوعية الدمنية فى الترضى لوى ضيط الدم التنخفض

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأ.د/ محرم عبد الستي  عبد الشهيد             أستال م الجراوة العامة  -1

 عامعة التننفيةد/ محتند عتال الديق وجاج                مدرس الجراوة العامة  -2

 عامعة التننفيةد/ وليد عبد الفتاح منسى                   مدرس االشعة التشخيصية  -3

 ماعستير  ط  الطنارىم ط/ ستاح سعد ابراهيم لار هللا  -54

 عننان الرسالة

خبرية لتقييم واالت النفيات لترضى االصابات بقسم الطنارىم " التقاييس االالينياية والت

 مستشفى عامعة التننفية خبرة مراز واود 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةأستال الجراوة العامة            مجدى أوتد لنل         أ.د/  -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة  أستال م                 أوتد محتد فنزى د/  -2



 عامعة التننفية الباطنة العامة مدرس                   عالم عفا عبد الحتيد د/  -3

 
 ط/ عتر محتد عاطف عتر وتاد   ماعستير االشعة التشخيصية  -55

 عننان الرسالة

االنسداد دور الرنيق التيناطيسى وتصنير القننات الترارية عق طريق الجلد فى تشخيص 

 الصفراوى السرطانى

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    ورئيس نسم  أستال محتد صالح الديق الزواوى   /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   د/ هيام عبد التنصف عبد اللطيف       مدرس  -2

 مدرس التصنير الطبى التشخيصى والتداخلى معهد الابد              د/ محتد عباس ضيف       -3

 دبلنم ماعستير االشعة التشخيصية ط/ أستام عز الديق شعبان  -56

 عننان الرسالة

 دور االشعة التقطعية متعددة التقاط  فى تحديد مراوت انتشار سرطان التبيض

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   أستال  عادل محتد النايت         /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   د/ وليد عبد الفتاح منسى          مدرس  -2

 0التنافقة على تسجيت منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 والداتنراه تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير   -ثانيا :

 ط/ محتد زاريا ساير داير  داتنراه    التنليد وأمراض النسام  -1

 وللع باضافة أ.د/ عتال عتيرة  وأ.د/ أمانى عبد الحتيد ابن بار 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 ة ــــــــالتننفي عامعــة التـــنليد والنسام ستال أ     مدوا عصام الديق ولتىأ.د/  -1

 القاهرة عامعة عراوة االورام معهد االورام أستال  عتال عتـــيرة                           أ.م/  -2

 القاهرةعامعة أ.د/ أمانى عبد الحتيد ابن بار             أستال الباثنلنعى معهد االورام  -3

 التننفية  عامعــة ـــامأ.م/ نبيه ابراهيم الخنلى                      أستال م التنليد والنســــــــ -4

 التننفية عامعــة التنليد والنســــــــــام د/ هيثم ابن على وتـزة                      مدرس -5

 ط/ عيهان دسننى فايد فايد   داتنراه   الط  الطبيعى والتأهيت  -2

 د/ ايتان على عبد هللا اضافة وللع باضافة أ.م/ عالم عبدالعزيز لبي  و 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفيــــــــة  عامعــة ورئيس نسم الط  الطبيعى ستال أ.د/ ستر عابر سليتان      أ -1

 أ.م/ عالم عبد العزيز لبي         أستال م الطــــ  الطبيعــــــى  عامعـــــــــة التننفيــة  -2

 الطبيعـــــــى  عامعــــة التننفيــة أ.م/ هبه أوتد عتال عسيلى       أستال م الطـــــــ  -3

 أ.م/ سام  عبد هللا عبد النبى          أستال م طـــــــ  االطفال عامعـــــة التننفيــــــة -4

 د/ ايتان على عبد هللا                مدرس الطـــــــ  الطبيعـــــــى  عامعــــة التننفيــة -5

 ط/ محتند ماهر عبد النبى الرهاوى   داتنراه   الجراوة العامة  -3

 وللع برف  د/ أوتد شارى وافظ  واضافة أ.د/ نادر اتال فرانسيس 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــة ورئيس نسم الجراوة العامة  ستال أ     أشرف عبد الهادى زيق  أ.د/  -1

 باث التلاة التتحدةة ـــــــــعامععراوة القنلنن   أستال  نادر اتال فرانسيس                  أ.م/  -2

 ةـــــــــالتننفي عامعــة أ.م/ محتد صبرى عتار                    أستال م الجراوــــــة العامة  -3

 ةـــــــالتننفي عامعــة ـــة د/ أوتد عابر التطــاوى                      مدرس الجراوة العامـ -4



 ط/ محتد لبي  وسق مصطفى   داتنراه    امراض القل  واالوعية الدمنية -4

 وللع باضافة أ.م/ غادة محتند سلطان 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــة أمراض القل   ستال أ     محتد فهتى النعتانى  أ.د/  -1

 التننفية عامعــة أمراض القل   ستال أ غادة محتند سلطان             أ.م/  -2

 أ.م/ أشرف عبد اللرؤف داود      أستال م الايتيام الحينية عامعة التننفية  -3

 التننفية عامعــة د/ نجالم فهيم أوتد                 م أمراض القل   -4

 االالينياية الباثنلنعياماعستير ط/ دعام شننى محتــد    -5

  وللع باضافة د/ ثريا أوتد عتر 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــة الباثنلنعيا االالينياية ستال أ.د/ عيهان اتال السعيد     أ -1

 أ.م/ وليد عبد التحسق شهاب الديق أستال م الباطنة العامة عامعة التننفيـــة -2

 التننفية عامعــةد/ بالل عبد التحسق منتصر     مدرس الباثنلنعى  -2

 التننفية عامعــة د / ثريا أوتد عتـــــــر           مدرس الباثنلنعيا االالينياية -3
 ط/ شيتام محتد عامر الفقى  ماعستير  التشري  واالعنة    -6

 وللع برف  أ.م/ فاطتة النبنية عبد الهادى الصفتى

   -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالتشري  واالعنة     أستال أ.د/ هنام زاريا ننح     -1

 أ.م/ عيهان فاروق العقباوى       أستال م التشري  واالعنة عامعة التننفية  -2

 التننفية عامعــةد/ نهى محى عيســى                أستال م التشري  واالعنة  -3

 ماعستير التياروبينلنعيا الطبية والتناعة م صالح عبد العزيز القاضى ط/ شيتا -7

 وللع برف  د/ سالى محتد الحفناوى  

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةأستال ورئيس نسم التياروبينلنعيا   أ.د/ مبروك محتند غنيم        -1

 أ.م/ رشا عالل مصطفى              مدرس التياروبينلنعيا عامعة التننفية  -2

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية  ط/ محتند عتال عبد الخالق الخنلى    -8

 وللع برف  د/ مها ينسف الحفناوى   

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةأمراض القل   أ.د/ سعيد شلبى منتصر     أستال -1

 أستالم أمراض القل   عامعة التننفية           محتند اامت أوتد  أ.م/  -2

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية  ط/ هيثم محتد عتر االونل    -9

 باضافة أ.م/ غادة محتند سلطان وللع 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةأمراض القل   أستال     محتد فهتى النعتانى أ.د/  -1

 أستالم أمراض القل   عامعة التننفية               نجالم فهيم أوتد أ.م/  -2

 أستالم أمراض القل   عامعة التننفيةأ.م/ غادة محتند سلطان                -3

 

 الط  الطبيعى والروماتيزم والتأهيت  ماعستير  ط/ اية مجدى عبد الخالق عالم     -10

 وللع باضافة أ.مق/ عالم عبد العزيز لبي  



  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفيــة عامعــةأستال ورئيس نسم الط  الطبيعى   أ.دستر عابر سليتان      -1

 التننفيــة عامعــةأ.د/ عالم عبد العزيز لبي      أستال م الط  الطبيعــى   -2

 التننفية عامعــةد/ سجى فروات الجزار          مدرس الط  الطبيعــى   -3

 ماعستير  الجراوة العامــة  ط/ مصطفى محتد مصطفى ابن ننرة    -11

 برف  أ.د/ أيتق أوتد البتانننى  واضافة د/ محتد وامد التليجى وللع 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفيــة عامعــة   م الجراوة العامةأستال     م/ أوتد صبرى الجتال   أ. -1

 التننفيــة عامعــة   د/ محتد وامد التليجى                  مدرس الجراوة العامة -2

 ط/ عترو على عبد الخالق الشامى  ماعستير  ط  االطفال  -12

 وللع باضافة أم/ عصام شننى عبد الهادى خطاب

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفيــة عامعــة   طــ  االطفال أستال             م/ سهير سيد ابن العال    أ. -1

 االزهر  عامعــة   د/ عصام شننى عبد الهادى خطاب            أستال م الايتيام الحينية  -2

 التننفيــة عامعــة   د/ محتد سعيد التاــاوى                         مدرس طــ  االطفال  -3
 0التنافقة على تعديت فى لجنة االشراف لالطبام التذانريق بعالية  –القرار 

 0 بلنمبشــــأن إليام القيد  لدرعة التاعستير والد -ثالثا :
 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 العلوم الطبية االساسية ) الفسيولوجى (  ماعستير  صفاء عبد الفتاح محمود  1

 طب الحاالت الحرجــة  ماعستير  محمد عبد الستار رفعت زكى  2

 طب الحاالت الحرجــة  ماعستير  محمد ابراهيم عبد القادر  3

 طب الحاالت الحرجــة  ماعستير  محمد حاتم حسين انســى 4

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  شيماء سمير عبد الحليم حجاج  5

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  ابراهيم الدسوقي ابراهيم ابو العينين  6

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  محمد عبد ربه محمد داغر  7

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  أمل عاطف محمد نصار  8

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  تامر صبحي محمد عبله  9

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  هاني السيد علي السحلي  10

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  ايناس فوده عبد الرحمن الجبالي  11

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  أحمد فؤاد عبد العاطي محمد  12

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  هاني مسعد أحمد سمبل  13

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  مصطفي أحمد عبد هللا ميز  14

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  عبد هللا علي حسن إسماعيل  15

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  أنور أحمد صابر صالح فايد   16

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  سمر شوقي حسن محمد ناصر  17

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  محمد السيد عرفه جبر  18

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  اسماء ابراهيم عبد هللا حسين  19

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  هالة محمد ابراهيم  20



 االطفــــالطـــــــــــب  ماعستير  السيد عبد الحميد صبحي عبد الحميد  21

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  اسماء السيد محمد حسين علي  22

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  سمر علي كمال صحصاح 23

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  فاتن محمد عبد المعطي سعد  24

 االطفــــالطـــــــــــب  ماعستير  محمود محمد أبو العطا مراد  25

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  حمدي السيد أحمد علي  26

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  ايهاب محمود يوسف أبو العيش  27

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  شيماء عبد الرازق غنيمي ابراهيم  28

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  طفي محمد ابراهيم االسكافي مص 29

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  جرجس صبري يوسف حنا  30

 طـــــــــــب االطفــــال ماعستير  رامي يسري عطية المسيني  31

 طـــ  الطنارىم ماعستير  محمد فتحى محمد المسيرى 32
 طـــ  الطنارىم ماعستير  ياسر أحمد حسن محمد رزق 33
 الجراوــة العامــــــة ماعستير  خالد صبرى عبد الحميد  34
 الجراوــة العامــــــة ماعستير  يوسف سامى محمد سليمان  35
 الجراوــة العامــــــة ماعستير  مصطفى مختار مصطفى بدر  36
 الجراوــة العامــــــة ماعستير  أحمد صالح السيد الجنيدى  37
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  طارق محمد حسين عبد اللطيف  38
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  إباء محمد عادل عبد اللطيف  39
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  محمد علي عبد الفتاح موسي  40
 العامــــــةالجراوــة  دبلـــــنم  عبد السالم حامد محمد السيد  41
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  محمد محجوب محمد علي  42
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  وائل الدسوقي الطنطاوي  43
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  هشام محمد عبد الحميد الزمر  44
 العامــــــةالجراوــة  دبلـــــنم  حسن محمد خميس فرحات  45
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  محمد سيف النصر علي  46
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  مينا اديب سيفين بطرس  47
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  محمد الحسيني جاد عبد اللطيف  48
 العامــــــةالجراوــة  دبلـــــنم  حسام احمد عادل محمد فوزي  49
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  فهمي مصباح عبد الحميد خطاب  50
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  هاني شحاته علي البحيري  51
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  معتصم محمد حسني الشيخ  52
 العامــــــةالجراوــة  دبلـــــنم  إسماعيل حجاج أمين عشوش  53
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  أحمد عاطف الشوربجي أبو العال  54
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  كيرلس عزت موسي فلتس  55
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  عبد السالم محمد عبد الحميد  56
 العامــــــة الجراوــة دبلـــــنم  محمد احمد رضا العموش  57
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  احمد عبد الشكور صالح عبد الشكور  58



 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  محمد عبد الستار عبده عبد هللا  59
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  حنا مينا حنا ميخائيل  60
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  طارق صالح ابراهيم مصري  61
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  محمد محمد عبد الشكور سعد الجندي  62
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  عال محمد فتحي نوفل عبد الخالق  63
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  علي فتحي علي درويش  64
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  هشام عبد الفتاح خاطر  65
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  رجب بدر محمد عبد هللا  66
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  ابراهيم عبد المولي هاشم محمد  67
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  ايهاب عبد الحليم محمد عاشور  68
 الجراوــة العامــــــة دبلـــــنم  أكرم فرج هللا سولاير اسحق  69

 0التنافقة على اليام القيد لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 0تعديت منضنق الرسالة   لدرعة التاعستير والداتنراه   -: رابعا 
 تعديت غير عنهرى     الجراوة العامة داتنراه    محتند ماهر عبد النبى الرهاوى ط/  -1

 التعديتبعد منضنق الرسالة 
 دور الترابات التتطايرة والتباروبينم فى تشخيص سرطان القنلنن والتستقيم 

 ط/ هند أوتد عبده ناسم    داتنراه   الباثنلنعى   تعديت غير عنهرى -2

 التعديتبعد منضنق الرسالة 
 فى سرطان التثانة : دراسة مناعية   3وفناس ب  1, سيالق د 2" افهار تروب 

 ماعستير  التياروبينلنعيا الطبية والتناعة   تعديت عنهرى ط/ شيتام صالح عبد العزيز     -3

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

دراسة الخصائص الااهرية والجينيه لباتيريا االيشيرشيا القنلننية التقاومة 

 لالميننعليانسيدات التعزولة مق مستشفيات عامعة التننفية 
 0التنافقة على تعديت منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 والدبلوم مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  خامسا

 
 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير محمد السيد حلمى السيد رمضان  1

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير أحمد عبد العزيز محمد رشاد عبد العزيز 2

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير محمود نبيل زكى غنيــم 3

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير الوارث طلبةدعاء محمد عبد  4

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير شيماء سمير بيومى شريف 5

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير منال محمد عبد اللطيف نصار  6

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير ســــــارة فــــــــؤاد سلطان  7

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير ايمان جمال الشربينــى  8

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير أمل عبدالمنعم أحمد ابو خضرة  9



 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير شذا أحمد محمد الحماقى 10

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير هشام حسن محمد سالم  11

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير نهلة يس يس الغلبان  12

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير عبدالعزيز مسعد محمود سالمة 13

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمد رضا امام  محمود 14

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير صابحة عبد المرضى على سيف 15

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير محمد عمر بالل  16
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 الجراوــة العامـــــــة ماعستير  محمد حسين عبد الرحمن محمد 26

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير أحمد السعيد عبد الوهاب الشاعر 27

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير طارق محمد حسانين محمد 28

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير محمود أحمد فؤاد هاشم  29

 طـــــــ  االســــرة ماعستير نشوى نبيل حمزة أحمد مازن 30

 ط  وعراوة العيق    ماعستير مروة جمال محمود ابو المعاطى  31

 ط  وعراوة العيق    ماعستير أصيلة نشأت يوسف حسن                                                     32

 ط  وعراوة العيق    ماعستير فاطمة عادل عبد الواحد 33

 عراوــة العاـــام ماعستير محمد على أحمد بدر 34

 عراوــة العاـــام ماعستير حازم فايز عبد القادر درويش  35

 التنليد وأمراض النسام ماعستير عبير عدلى عبد الرؤف الشيخ  36

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير أميرة أحمد غريب عزام  37

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير عالء محمد على ابو نصار  38

 العلنم الطبية االساسية ماعستير اية حمدى عبد البارى بدر 39



   الباثنلنعــى( 

 العلنم الطبية االساسية ماعستير هدى طلعت عبد الحليم  40

   الايتيام الحينية الطبية (
 العلنم الطبية االساسية ماعستير رحاب محمود سىالمة  41

   الايتيام الحينية الطبية (
 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير محمد حمدى عطية حسب 42

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير مصطفى ماجد عبد هللا االحمدى  43

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير عبد العال محمد عبد الهادى محمد 44

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير عمررو أحمد جبر الشيخ  45

 االمراض الصدرية والتدرن  دبلنم وسام عبد هللا محمود السيد عطية 46

 الجراوــة العامـــــــة دبلــنم محمود محمد على فياض  47

 0فترة الدراسة لالطبام التذانريق بعالية لالطبام التذانريق التنافقة على مد  -القرار :

 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه    -:سادسا
 

 ط/ أميرة محروس عبد التجيد لطيف    داتنراه   الباثنلنعــى -1

 -لجنــــة التنانشـــة :

 نسم الباثنلنعى عامعة التننفيةأ.د/ هيام عبد الستي  عياد     أستال ورئيس  -1

 ة التننفيةــــــــــى     عامعــــــــالباثنلنعأستال    منى عبد الحليم ننديت      أ.د/  -2

 ة التننفيةــــــــــى     عامعــــــــالباثنلنعأستال أ.د/ مشيرة محتد عبد الناود     -3

 القاهرة  ة ــــــــــى     عامعــــــــالباثنلنعأستال أ.د/ نعيتة عبد التنعم مرعـى   -4

 ط/ غدير ماهر محتد الشيخ   داتنراه   الصحة العامة وط  التجتت   -2

 -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية الصحة العامةأستال ورئيس نسم      أميتة ابن الفت  محروسأ.د/  -1

 ة التننفيةــــــــــعامع    الصحة العامةأستال  صفام عبد الفتاح بدر            أ.د/  -2

 طنطـــا ة ــــــــــعامع    الصحة العامةأستال أ.د/ صافى ناز السعيد شلبى          -3

 ة التننفيةــــــــــعامع    الصحة العامةأستال أ.د/ ربي  الدسننى البهنســى       -4

 مة ط/محتد ولتى أوتد شلبى   داتنراه  الجراوة العا -3

 -لجنــــة التنانشـــة :

 الجراوة العامة     عامعة التننفيةأستال عناطف السيد على فرغلى     أ.د/  -1

 الجراوة العامة     عامعة التننفيةأستال أ.د/ عالم عبد العايم السيسى    -2

 الجراوة العامة     عامعة االزهر أستال أ.د/ أوتد محتد درغــام             -3

 

 

 

 

 االمراض الجلدية والتناسلية داتنراه     ريم أوتد عبد العزيز وسق ط/  -4

 -التنانشـــة :لجنــــة 

 االمراض الجلدية    عامعة التننفيةأستال مصطفى أوتد محتند هتام      أ.د/  -1

 االمراض الجلدية    عامعة التننفيةأستال أ.د/ محتد عبد التنعم شعي          -2

 االمراض الجلدية    عامعة عيق شتسأستال أ.د/ مى وسيق الستاوــى          -3



     داتنراه    عراوة القل  والصدر    هشام وسق محتد وسق ط/  -5

 -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عتال سامى سيد     أستال ورئيس نسم القل  والصدر عامعة عيق شتس -1

 القل  والصدر   عامعـــــــــة التننفيــــــــــةأستال أوتد لبي  دخــان      أ.د/  -2

 أ.د/ أوتد صال  ابن القاسم                أستال عراوة القل  والصدر عامعة  االساندرية -3

     داتنراه    عراوة القل  والصدرط/ أوتد طلعا أوتد رمضان  -6

 -لجنــــة التنانشـــة :

 عتال سامى سيد     أستال ورئيس نسم القل  والصدر عامعة عيق شتس أ.د/ -1

 القل  والصدر   عامعـــــــــة التننفيــــــــــةأستال أوتد لبي  دخــان      أ.د/  -2

 قاهـــــرة القل  والصدر   عامعـــــــــة الأستال أ.د/ يحيى بلب  اننر بلب   -3

 داتنراه   عراوة القل  والصدر    ط/ أوتد محتد فارى عبد الروتق -7

 -لجنــــة التنانشـــة :

 القاهـــرة أستال القل  والصدر عامعة    محتد مجدى عتعـه  أ.د/  -1

 ـةعامعـــــــــة التننفيـــــ القل  والصدر  أستال        أوتد لبي  دخــان   أ.د/  -2

 القاهرةدر عامعة ــــــوالصأستال القل  أ.د/ وليد عتال ابن سنة           -3

     عراوة العاام داتنراه    ط/ عتاد عيد العجرودى  -8

 -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال ورئيس نسم عراوة العاام عامعة التننفية     أ.د/ السيد مرسى زاى       -1

 عراوة العاام عامعة التننفية أستال      أوتد البدوى شاهيق   أ.د/  -2

 أ.د/ مصطفى أوتد اينب       أستال عراوة العاام عامعة طنطــا  -3

 أ.د/ طارق على الخضراوى   أستال عراوة العاام عامعة االساندرية  -4
 ط  االسرة   داتنراه   ياستيق وسيق وسق وسيق ط/  -9

 -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية   ط  االســرة أستال        تيريد محتد فروات     أ.د/  -1

 ط  االسرة      عامعة التننفيةأستال           أ.د/ هالة محتد التصيلحى   -2

 الجراوة العامة  عامعة التننفيــة       أ.م/ عالم عبد العايم السيسى  -3

 أستال الصحة العامة عامعة الزنازيق         أ.د/ محتد عادل فندة        -4

 ماعستير   ط  االسرة   هالة وسام عطية على ط/  -10

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االســرة    عامعة التننفية ورئيس نسم أستالهالة محتد التصيلحى شاهيق    أ.د/  -1

 أ.م/ تيريدمحتد فروـــات               أستال ط  االسـرة عامعة التننفيــة  -3

 أستال الصحة العامة عامعة طنطــا        أ.د/ ابراهيم على فهتى اباش    -4

 ط/ شيتام نبيــت زاــى   ماعستير التخاطــــ   -11

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عصام عبد الننيس بحيرى    أستال ورئيس نسم االنف وااللن  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ وسام محتد الدسننــى         أستال التخاط   عامعة التننفيــــــــــــة   -2

 ة طنطــاـــــــــــأستال التخاطــ  عامع     أ.د/ محتد السيد درويش         -3

 ماعستير التخاطــــ  ط/ مروة عتال عبد الحتيد  -12

  -لجنــــة التنانشـــة :

 حيرى     أستال ورئيس نسم االنف وااللن  عامعة التننفية أ.د/ عصام عبد الننيس ب -1



 رة ـــــــة  القاهــــــ    عامعـــــأ.د/ وسام محتد الدسننى            أستال التخاط -2

 ة   طنطــاــــــــ    عامعـــــــــأستال التخاط    أ.د/ محتد السيد درويش          -3

 ماعستير التخاطــــ  ط/ هبه محتد معنض   -13

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية أ.د/ عصام عبد الننيس بحيرى  أستال ورئيس نسم االنف والجنجرة -1

 ة ـــــــــة التننفيــــــعامع  التخاطـــــ  أستال        محتد على سعد براة  أ.د/  -2

 التخاطــــــ    عامعـــــة الزنازيــــــــق أستال أ.د/ أمت سعيد عبد العليم        -3

 ط/ منار ماهر سعد رضنان   ماعستير الستعيــــــــــات  -14

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية أ.د/ عصام عبد الننيس بحيرى  أستال ورئيس نسم االنف والجنجرة -1

 ة ـــــــــة التننفيــــــعامع  الستعيــــــــات أستال        وسام سنى البهام طلعا   أ.د/  -2

 أ.د/ عال ابن ستـــــــه                     أستال الستعيــــات عامعة نناة السنيس  -3

 ماعستير الستعيــــــــــات ط/ هانى عبده ابن اليزيد     -15

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية ورئيس نسم االنف والجنجرةأ.د/ عصام عبد الننيس بحيرى  أستال  -1

 ة ـــــــــة التننفيــــــعامع  الستعيــــــــات أستال        وسام سنى البهام طلعا   أ.د/  -2

 ــــــة التنصــــنرة عامع  الستعيــــــــات أستال أ.د/ محتد مصطفى عبد التناب       -3

 ماعستير الستعيــــــــــات ط/ مى محتــد صــالح   -16

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية أ.د/ عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى     أستال االنف والجنجرة -1

 أ.د/ وسام سنى البهام طلعا            أستال الستعيات عامعة التننفية  -2

 ات عامعة نناة السنيس أ.د/ عال ابن ستــــــه                    أستال الستعي -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية   وليد أسامة محتد عبد الحليم ط/  -17

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عبد هللا محتد عطية        أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ محتد عبد الناود عابر    أستال االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعة التننفية  -2

 أ.د/ أوتد عبد النهاب صال       أستال  االمـــــراض الجلدية   عامعــــــــة بنهــا -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية  نيرة فتحى أميق خليت ط/  -18

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد أوتد باشا       أستال االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعة التننفية  -1

 أستال االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعة التننفية   عالم وسق مرعى أ.د/  -2

 عامعة طنطا   أ.د/ السيد شعبان هنيدى     أستال م االمــــــراض الجلـــــــــدية -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام أوتد وتدى استاعيت عيشط/  -19

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ناصر اتال عبد العال    أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ وامد السيد اللقنة          أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -2

 سعيد عبد العاطى صال               أستال التنليد والنسام   عامعة التننفيةأ.د/  -3

 أ.م/ عصتا ابن زيد           أستال م التنليد والنسام   عامعة طنطــا -4

 



 ماعستير  الجراوة العامة   سام  محتد على مشالى ط/  -20

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية        أ.د/ ايتق أوتد البتانننى       -1

 أ.د/ محرم عبد الستي  محتد          أستال م الجراوة العامة    عامعة التننفية  -2

 أ.م/ وتدى عبد الهادى محتد          أستال الجراوة العامة    عامعة طنطا  -3

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتند أوتد فؤاد هاشــــم  -21

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية            سليتان عبد الروتق الشخص أ.د/  -1

 أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية       محتد ليثى أوتد بدر                أ.د/  -2

 أستال الجراوة العامة عامعة طنطــا             أ.د/ محتد فتحى متنلى             -3

 الجراوة العامة    عامعة التننفيةأ.م/ طارق محى راع                         أستال م  -4

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ أوتد محتد عبد الستار    -22

  -لجنــــة التنانشـــة :

 لجراوة العامة    عامعة التننفية أستال ا        أيتق أوتد البتانننى أ.د/  -1

 الجراوة العامة    عامعة التننفية  م  أستال  تامر علـى سلطــان        أ.د/  -2

 أ.د/ وبشى عبد الباسط وتادى  أستال الجراوة العامــة عامعــة االساندرية  -3

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ طارق أوتد وسق شلبية    -23

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ نادر عتعه التليجــى     أستال ورئيس نسم عراوة التجتيت عامعة طنطــا -1

 أ.د/ وسام عبد القادر الفت     أستال عراوة االورام عامعـة التننفيــة -2

 عامعة التننفية   التجتيتأستال عراوة         محتد أوتد مجاهدأ.د/  -3

 الجراوة العامة    عامعة التننفيةراع         أستال م أ.م/ طارق محى  -4

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتدأوتد صبرى دردير  -24

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ طارق عبد الحتيد اشع   أستال ورئيس نسم عراوة التجتيت عامعة التننفية -1

 أ.د/ أسامة عنتـــر                 أستال ورئيس نسم عراوة التجتيت عامعة نناة السنيس   -2

 أ.د/ عناطف السيد فرغلى      أستال الجراوـــة العامــــــــة عامعـة التننفيــــــــــة -3

 أ.م/ محتد صبرى عتار         أستال م الجراوة العامــــة عامعـــــة التننفيـــــــــة  -4

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ وازم أوتد صديق االشعت    -25

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عالم عبد العايم السيسى     أستال الجراوة العامة واالورام عامعة التننفية -1

 على عتال الديق العرينى    أستال الجراوة العامة واالورام عامعة التننفية أ.د/ -2

 أ.د/ عاطف عبد الينى سالم   أستال الجراوة العامة واالورام عامعة بنهـــا  -3

 أ.م/ أشرف انس زيتنن           أستال م االشعة التشخيصية عامعة التننفية  -4

 

  

 اعستير  االمراض الصدرية والتدرن  م    عترو أوتد عبر الشيخ ط/  -26

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ هدى مختار بحــر                    أستال االمراض الصدرية  عامعة طنطا  -1



 أ.د/ أوتد عامر ختيس                  أستال م  االمراض الصدرية  عامعةالتننفية -2

 أستال م االمراض الصدرية  عامعة التننفية   أ.م/ رباب عبد الرازق النوش           -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن   محتد عبد الهادى محتد عبد العال ط/  -27

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال م  االمراض الصدرية  عامعةالتننفية        أ.م/ رنا ولتى الهلباوى              -1

 أستال االمراض الصدرية  عامعة بنهــا          أ.م/ محتد وسيق اامت          -2

 أستال م االمراض الصدرية  عامعة التننفية              أ.م/ محتد عبد الستار أغـــا-3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن   ط/ مصطفى ماعد عبد هللا االوتدى -28

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال م  االمراض الصدرية  عامعةالتننفية        أ.م/ رنا ولتى الهلباوى              -1

 درية  عامعة القاهرة أستال م  االمراض الصأ.م/ صباح أوتد محتد                     -2

 ةأستال م  االمراض الصدرية  عامعةالتننفيأ.م/ محتند منسى الحبشى             -3

 ماعستير عراوة العاام      نسريق اتال محتد عبد هللا ط/  -29

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ أيتق محتد عبيد          أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية  -1

 أ.د/ هشام محتد منافى              أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية -2

 أستال م عراوة العاـــام    عامعة بنهـــا    أ.م/ عترو سالم الجزار      -3

 ماعستير عراوة العاام    محتد وامد محتد نصر محتد بلب  ط/  -30

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ أيتق محتد عبيد            أستال عراوة العاـــام    عامعة  التننفية  -1

 العاـــام    عامعة بنى سنيفأ.د/ ناصف محتد ناصف     أستال م عراوة  -2

 أ.م/ أوتد فؤاد شتس الديق   أستال م عراوة العاـــام    عامعة التننفية -3

  ط  التناطق الحارة ماعستير  ايناس فرج عبد التنعند التزيقط/  -31

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ عاطف ابن السعند على      أستال ورئيس نسم التناطق الحارة    عامعة التننفية  -1

 أ.د/ ايتق محتد اللحل             أستال التناطق الحارة    عامعة التننفيـــــــــــة  -2

 أ.د/ محتد محتند القصاص        أستال التناطق الحارة     عامعة ولنان  -3

  

 ماعستير  ط  وعراوة العيق    محتند أوتد محتد عبد الحافظ ط/  -32

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ هدى محتد اامت السباى        أستال ورئيس نسم  ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 عامعة طنطا ط  وعراوة العيق    أ.د/ مصطفى عبد اللطيف ابن العنيق            أستال  -2

 عامعة التننفية ط  وعراوة العيق    أ.د/ سام  محتد الجنهــــرى              أستال م  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق    أوتد عثتان على شلبى ط/  -33

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية          أ.د/ صابر وامد السيد           -1

 عامعة االساندريةط  وعراوة العيق    نادر وسيق لطفى بينمى       أستال م أ.م/  -2
 أستال م ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية       أ.م/ فريد محتد وعدى فريد  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق   هبه أميق رضـــنان  ط/  -34

  -لجنــــة التنانشـــة :



 أ.د/ مصطفى اتال نصار          أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 أ.د/ أشــــرف الشاي                أستال ط  وعراوة العيق    عامعة بنهــا -2

 أ.م/ أميق فيصت اللقنة            أستال م ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية – 3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ق   ط/ أوتد طارق ابن بار يس -35

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ مصطفى اتال نصار          أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية         صابر وامد السيد          أ.د/  -2

 أ.د/ أشرف عبد الحتيد الشاي     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة بنها  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ أستام مجاهد محتند شلبى  -36

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية           صابر وامد السيد أ.د/  -1

    وعراوة العيق    عامعة عيق شتسأستال ط أ.د/ عبد الروتق عابر سالتان      -2

 عامعة التننفيةط  وعراوة العيق  م أستال                   هانى أوتد خيرة أ.د/  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ رامى نبيت أوتد سرى الديق  -37

  -لجنــــة التنانشـــة :
 القاهرةأستال ط  وعراوة العيق    عامعة         أشرف وامد الهباق    أ.د/  -1

   وعراوة العيق    عامعة التننفية طم أستال  أ.د/ خالد الينيتى سيد أوتد   -2

   وعراوة العيق    عامعة التننفية طم أستال أ.م/ أميق فيصت اللقنة           -3

 ماعستير  ط  االطفــال   هبه محتد مصطفى مصطفى ط/  -38

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ فادى محتد الجندى                أستالورئيس نسم ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ هبه سعيد التهدى           أستال ط  االطفال عامعة  طنطــــــــا -2

 عامعة التننفيـــــــــــــةأ.د/ داليا منير الالهننى       أستالم  ط  االطفال  -3

 ماعستير  ط  االطفــال   نشنى صابر ابن ساينة ط/  -39

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.د/ فادى محتد الجندى           أستال ورئيس نسم  -1
 أ.د/ سهام محتد رع                 أستال طــــــــ  االطفال   عامعــــــــة التننفية  -1

 أ.د/ محتد رمضان الشنشنرى      أستال طـــــــ  االطفـــــــــال   عامعة  طنطــا -2

 ماعستير  ط  االطفــال  والم صالح أوتد غالبط/ -40

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ على محتد الشافعى           أستال ط  االطفال   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ محتند طاهر التنعى        أستال ط  االطفال عامعة االزهر  -2

 أ.د/ غادة محتد التشد    أستال  ط  االطفال عامعة  التننفية  -3

 ماعستير  ط  االطفــالط/ محتد سعيد محتند أوتد   -41

 -التنانشـــة :لجنــــة 

 ط  االطفال   عامعة التننفيةفادى محتد الجندى           أستال ورئيس نسم أ.د/  -1
 التننفيـــــــــــةأستال ط  االطفال عامعة               أوتد أننر خطاب أ.د/  -2

 ة التننفية ــــــ  االطفال   عامعــــــأستال طأ.د/ نبيت مصطفى العيسنى         -3

 ماعستير  ط  االطفــالط/ ستر شبت على سلطان     -42

 -لجنــــة التنانشـــة :



 ط  االطفال   عامعة التننفيةفادى محتد الجندى           أستال ورئيس نسم أ.د/  -1
 التننفيـــــــــــةأستال ط  االطفال عامعة               أوتد أننر خطاب أ.د/  -2

 أستال طـــــــ  االطفـــــــــال   عامعة  طنطــاأ.د/ أوتد محتد عبد الرازق     -3

 

 عالج االورام والط  الننوىماعستير    رضنى محتد بينمى شلبى ط/  -43

 -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ نبيت أوتد لطفى مبارك       أستال عالج االورام   عامعة التننفية  -1

 السيد عــالم             أستال عالج االورام   عامعة التنصنرة أ.د/ ماعدة -2

 أ.م/ محتد ابن الفتنح شحاته         أستال عالج االورام    عامعة التننفية  -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة عليام أوتد عبد الفتاح الزاملى ط/  -44

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال م االشعة التشخيصية  عامعة التننفية          أ.د/ محتد شننى عبد هللا         -1

 أ.د/ محتد عبد العزيز معالى             أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -2

 طنطـا أ.د/ محتد أوتد ينسف               أستال م االشعة التشخيصية  عامعة -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة    عبد الستار عبد التعبند أوتدط/  -45

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ زين  عبد العزيز على   أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ السيد التااوى السيد       أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -2

 أ.م/ طالل أوتد عامر      أستال االشعة التشخيصية  عامعة التنصنرة  -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة شريف محسق ابراهيم شلبىط/  -46

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ زين  عبد العزيز على     أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية  -1

 روتق   أستال االشعة التشخيصية  عامعة الزنازيقأ.د/ وسام الديق منصنر عبد ال -2

 أ.د/ محتد عبد العزيز معالى          أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــةط/ عال طاهر استاعيت عالم  -47

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية    بستة عبد التنعم دسننى أ.د/  -1

 أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية أ.م/ محتد شننى عبد هللا            -2

 التنصنرة االشعة التشخيصية  عامعة أ.م/ محتد أوتد ينسف             أستال م  -3

 تشخيصيــــةماعستير  االشعة الط/ عزت عالم الديق على عابديق الشريف   -48

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ بستة عبد التنعم دسننى    أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عادل محتد النايت     أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية  -2

 أ.م/ رانيا عصام الديق ينسف  أستال م االشعة التشخيصية  عامعة طنطـا -3

   

 

 

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية    أيتق منير محتد السيد ط/  -49

  -لجنــــة التنانشـــة :



 أ.د/ أوتد أشرف رضا     أستال  القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ غادة محتند سلطان    أستال القل  واالوعية  عامعةالتننفية  -2

 أستال القل  واالوعية  عامعة بنهاأ.د / هشام رشيد هشله          -3

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية  هبه هللا مصطفى محتد منسى ط/  -50

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عيهان اتال السعيد          أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ سهام أوتد خضير           أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفيـة  -2

 أ.د/ ميرفا بهجا عبد العزيز      أستال  الباثنلنعيا االالينياية  عامعةالزنازيق -3

   أ.م/ داليا وسنى ابن العال            أستال م الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفيـة  -4

 ماعستير  االمراض العصبية والط  النفسى   محتد فهتى ابراهيم ابن دي  ط/  -51

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ لتيام عتال الديق الحتراوى  أستال ورئيس نسم االمراض العصبية   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ عفاف زيق العابديق رع        أستال م االمراض العصبية   عامعة التننفية -2

   أ.د/ ايهاب سيد رمضــان             أستال االمراض العصبية   عامعة طنطـــــا -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة صابحة عبد الترضى على سيف ط/  -52

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي            أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 أ.د/ وسق أوتد عبد الهادى                  أستال الباطنة العامة عامعة التننفية -2

 أ.م/ فاطتة على الشباسى          أستال م الباطنة العامة  عامعـــــــة بنهـــا -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة    أوتد السيد عطية الشندالتىط/  -53

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أشرف غري  ضل          أستال م الباطنة العامـة  عامعة التننفية أ.د/ -1

 أ.د/ عالم الديق عبد السالم     أستال م الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -2

 د/ خالد عبد التجيد عتيت            أستال م ط  الابد معهد الابد  عامعة التننفية -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة   محتند أميق ابراهيم صقر ط/  -54

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتند عبد العزيز ننرة              أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 هــا أ.م/ أشرف طلعا                          أستال م الباطنـــــة العامـــــة  عامعة بن -2

 أ.م/ أوتد راغ  تنفيق                   أستال م الباطنة العامة عامعة التننفيـة  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ مختار رمضان شفيق الشبراوى  -55 

  -لجنــــة التنانشـــة :

 لتننفيةأستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة ا           محتد أوتــد شعبــان أ.د/  -1

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية         أ.د/ ايهاب أوتد عبد العاطى -2

 ـــة العامـــــة  عامعة الزنازيق أستال الباطنــأ.د/ فريد فنزى محتد عبد الحافظ   -3

 التننفيةلباطنـــــة العامـــــة  عامعة مأستال اأ.م/ وليد عبد التحسق شهاب الديق     -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ شيتام ستير الستسار  -56 

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية           محتد أوتــد شعبــان أ.د/  -1

 التننفيةأستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة أ.د/ أوتد ربي  العربجــى              -2



 عامعة التننفيةمعهد الابد ة  أ.د/ عتال عبد الخالق بدره           أستال الباطنـة العام -3

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةم أستال أ.م/ عالم الديق عبد السالم داوود  -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ عبد العزيز مسعد محتند سالمة   -57

  -ة التنانشـــة :لجنــــ

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية       ايهاب أوتد عبد العاطى أ.د/  -1

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية م أستالأ.د/ السيد ابراهيم الشاي              -2

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية م أستالأ.م/ أشرف غري  ضل             -3

 أ.م/ ايتان عبد الستي             أستال م أمراض الابد معهد الابد عامعة التننفية  -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ محتند محتد رضا امام  -58

  -لجنــــة التنانشـــة :

 ـــة العامـــــة  عامعة التننفيةأستال الباطنــ      وسق عبد الهادى أوتد أ.د/  -1

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية  أستالأ.د/ أوتد ربي  العربجى           -2

 ـــة العامـــــة  عامعة الزنازيق أستال الباطنــأ.د/ محتد وسق على                -3

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية  أستالأ.م/ محتند محتد عتارة           -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة  ط/ محتند فتحى لاى ابن السعند -59

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية         صبرى عبد هللا شعيبد أ.د/  -1

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية  أستالأ.د/ محتند عبد العزيز ننرة        -2

 الزنازيق الباطنـــــة العامـــــة  عامعة  أستالأ.د/ ايتق فتحى عبد العليم           -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة    محتند نبيت زاى غنيم ط/  -60

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التخـــــــدير عامعـــــة طنطــاأ.د/ وسام فريد عبد العزيز       أستال  -1

 أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى        أستال م التخدير والعناية   عامعـة التننفية -2

 أ.د/ نجــــنى محتد ضحـــا     أستال م التخـــــــــــدير   عامعـــــة التننفية -3

 
 0 تشايت فى لجنة الفحص والتنانشة لالطبام التذانريق بعالية -القرار :

 اعادة تشايت لجنة الفحص والتنانشة    -سابعا :

 ط/ مى محتد عالم الديق محتد الخطي    ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن -1

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفيةعامعـــــة  االمراض الصدريةأستال     أسامة فهيم منصنر أ.د/  -1

 عامعـة التننفية االمراض الصدريةأستال       ننران يحيى عزبأ.د/  -2

 بنهـــاعامعـــــة  االمراض الصدريةأستال    أوتد عندة الجزار أ.د/  -3
 

 

 

 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:سابعا 
 

عام ط/ عادل عبد التقصند محتد خليفة    داتنراه   عراوة القل  والصدر        لتدة  -1

 2018وتى ابريت  2017مق ابريت 



ط/ هشام رفعا عاب هللا   داتنراه   أمراض القل  واالوعية الدمنية لتدة عام مق  -2

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

ط/ رضنى محتد بينمى   ماعستير    عالج االورام والط  الننوى  لتدة عام مق  -3

 2015وتى أاتنبر  2014أاتنبر 

نبيت زاــى   ماعستير  عراوة االلن واالنف والحنجرة   لتدة عاميق مق ط/ شيتام  -4

 2018وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

وتى أاتنبر  2016ط/ مروة عتال عبد الحتيد   ماعستير  التخاط  لتدة عام مق أاتنبر  -5

2018 

م مق ط/ مصطفى عبد الجناد محتد     ماعستير عراوة االلن واالنف والحنجرة  لتدة عا -6

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 
 2017وتى أاتنبر  2016ط/ هبه محتد معنض  ماعستير التخاط    لتدة عام مق أاتنبر  -7
  2017وتى أاتنبر  2016ط/ وازم أوتد صديق االشعت    ماعستير  الجراوة العامة مق أاتنبر  -8

 2015وتى أاتنبر  2013عاميق مق أاتنبر ط/ وليد عالل عبد الحتيد   ماعستير عراوة العاام لتدة  -9

ط/ أستام سيد محتد اليرباوى  ماعستير  الباثنلنعيا االالينياية  لتدة عام مق أاتنبر  -10

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ هاعر شاار عرانى سالم  ماعستير  الباثنلنعيا االالينياية  لتدة عام مق ابريت   -11

 2018وتى ابريت   2017

ق منير محتد السيد    ماعستير  أمراض القل  واالوعية لتدة عام مق ابريت ط/ ايت -12

   2014وتى ابريت  2013

ط/ ابراهيم محروس ابن سب  الجنهرى ماعستير  ط  االطفــال لتدة عام ابريت   -13

 2018وتى ابريت  2017

م مق أاتنبر ط/ هبه عتاد الديق محتد شاار     ماعستير االشعة التشخيصية   لتدة عا -14

 2018وتى أاتنبر  2017

ط / سارة ابراهيم سعد التسيدى ماعستير االشعة التشخيصية   لتدة عام مق أاتنبر  -15

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ محتد وتزة عبده سعد دبلنم االمراض العصبية والط  النفسى لتدة عاميق  مق  -16

 2015وتى ابريت  2013ابريت 
 0على ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية التنافقة  -القرار :

وليمد ـات العليــا فــــى عراوـــــة العاـــام   للطــال / ـــمنـــــــــ  دبلــــنم الدراســـ -ثامنا :

 بممدورة عراوممة العاممام   نممد تـممـم اعتتممـاد نممـيده لدرعممـة التاعسـممـتير  عممالل عبممد الحتيممد الشممناوى

والجــممممممممممـزم الثممممممممممانى 2011 ابريممممممممممتعلممممممممممى الجـــــــممممممممممـزم دورووصــــــممممممممممـت 2010 أاتمممممممممنبر

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد  " 2016دورأاتنبر
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى الجراوـــــممـة العامـممـة  للطـممـال /    -:تاسممعا 

الجراوممة العامـممـة  نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير   اسممامة ابممراهيم فتحممى بلمم  
والجــمممـزم الثمممانى دورابريمممت 2014 أاتمممنبرووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2012أاتمممنبربمممدورة 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017
 ـــــــةالتنافقـــــــــ -رار :ــــــــــالق

منـــــممـ  دبلـــــــممـنم الدراســـممـات العليـــــممـا فممى الجراوـــــممـة العامـممـة  للطـممـال /    -:عاشممرا

بمدورة الجراومة العامـمـة  ند تــم اعتتـاد نــــيده لدرعــة التاعســـــــمـتير محتد أوتد أميق محتد  



والجــمممممـزم الثمممممانى دورابريمممممت 2013 ابريمممممتووصــــــمممممـت علمممممى الجـــــــمممممـزم دور2012ابريمممممت 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى الجراوــــــة العامــة  للطـمـال /    -:وادى عشر

الجراومة العامـمـة  ند تــم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير تامر محتند الصاوى ابراهيم 
والجــمممـزم الثمممانى دورابريمممت 2013 ابريمممت ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2012أاتمممنبربمممدورة 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

منـــــممـ  دبلـــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فممى االممممراض الجلديمممة والتناسممملية        -:ثممانى عشمممر

نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير هبممه عبممد النهمماب عبممد هللا السمميد للطـممـالبة/ 

ووصــــــممممممـت علممممممى الجـــــــممممممـزم 2013بممممممدورة ااتممممممنبر  االمممممممراض الجلديممممممة والتناسمممممملية    

 "  عدابتقـــــــــدير عـــــــام " عيد 2016ابريتوالجـــزم الثانى دور2014يتدورابر
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

منـــــمممـ  دبلـــــــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى أممممراض الباطنمممة العاممممة         -:ثالمممث عشمممر

نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيدها لدرعـمـة التاعســـــــمـتير السميد هنمداوى عبمد اليفمار هنمداوى للطــال / 

ووصــــــمممممـلا علمممممى الجـــــــمممممـزم دورابريمممممت 2011ابريمممممت بمممممدورة أممممممراض الباطنمممممة العاممممممة   

 "    مقبنلبتقـــــــــدير عـــــــام " 2014أاتنبروالجـــزم الثانى دور2012
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى طـــــــ  االطفــــــمـال للطـمـالبة/    -:عشرراب  

طــــــممـ  نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير ايتممان محتممد عبممد الممرؤوف شممعالن 

لجــمممـزم الثمممانى وا2014 ابريمممتووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2013بمممدورة أاتمممنبر االطفمممال 

 " عدابتقـــــــــدير عـــــــام " عيد 2016 ابريتدور
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

منـــــمممـ  دبلـــــــمممـنم الدراســـمممـات العليـــــمممـا فمممى طــــــمممـ  االطفــــــمممـال    -:خمممامس عشمممر

طــــــمـ  نمد تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير فاطتة متدوح مهدى الفقى للطــالبة/ 

والجــمممـزم الثمممانى 2013 أاتمممنبرووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دور2013 ابريمممت بمممدورة االطفمممال 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017 ابريتدور
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:سادس عشر 

 نهى عبد هللا السيد عفيفىللطالبة/  التخدير والعناية الترازة     

 2015ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2017ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور  -

 دير العام للطال  " ناع   " التق -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:ساب  عشر

 عالم سيد أوتد شحاته عام للطالبة/       الجراوة العامــة 

 2012أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2015ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:ثامق عشر

 مروة محتد محتند محس  للطالبة/       طـــ  االســرة 

 2015ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016أاتنبرنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور  -

 طال  " ناع   " التقدير العام لل -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص     -:تاس  عشر

 وليد اتال عبد الناود سترى للطال  /  عراوة القل  والصدر  

  2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول ابريت  -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:العشرون

      رمضان محتد أوتد الجتت االشعة التشخيصيـــة للطال / 

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور ابريت  -

 2016أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى    -:الناود والعشريق

      الشيتام ابراهيم مصطفى وتاد  /ةللطالب الستعياتتخصـــص /  

 2016أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى    -:الثانى والعشريق

 منصنر أوتد سعيد فهيم للطال / تخصـــص /  عراوة التخ واالعصاب   

 2014 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016نراه الجزم الثانى دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان دات -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والعشريق
 االساسية   الايتيام الحينية الطبية( للطالبة / شيتام محتد يسق وتاد  تخصـــص /  العلنم الطبية

 39.44بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 41.5بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور ابريت  -

 %80.94" بنسبة مئنيــة عيد عداالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والعشريق

 ننرا محتد صالح الديق الشرناوى /ةتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطالب

 41.28بتعدل فصلى  2014ابريتاالول دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم 

 33.78بتعدل فصلى 2015  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %75.06" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  "  عيد -



 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  اعتتاد التقارير الفردية   -:الخامس والعشريق

 انجى نجي  صلي  ينسف /ةتخصـــص /  الجراوة العامـة        للطالب

 38.83بتعدل فصلى  2014ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 31.11بتعدل فصلى 2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %69.94العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة التقدير -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتمماد التقممارير الفرديممة والجتاعيممة ومممن  درعممة التاعســممـتير فممى    -:السممادس والعشممريق 

 تخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / عهاد ستير ابراهيم عبده

 42.17بتعدل فصلى  2013 أاتنبرالجزم االول دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير 

 30.47بتعدل فصلى 2015  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %72.64التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد التقارير    -:الساب  والعشريق

 نستة وتدى وسق براة   /ةتخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطالب

 37.28بتعدل فصلى 2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 35.22بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %72.5التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والعشريق 

 عهاد محتد سامى العرينى  /ةتخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطالب

 39.39بتعدل فصلى 2014 ابريتفى امتحان ماعستير الجزم االول دورنج  الطال  

 31.89بتعدل فصلى  2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %71.28التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والعشريق 

 اريتة السيد عبد الحتيد دسننىتخصـــص /  التنليد وأمراض النسام       للطالبة/ 

 34.06بتعدل فصلى 2012 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.28بتعدل فصلى  2015رأاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %67.34التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الثالثنن 

 أوتد السيد طاوننرانيا التنليد وأمراض النسام       للطالبة/ 

 41.56بتعدل فصلى 2013 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 36.86بتعدل فصلى  2015ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %78.42" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والثالثنن

 ونان عبد التنعم ابراهيم عبد هللا تخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 42.39بتعدل فصلى 2013 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -



 37.42بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %79.81التقدير العام للطال  " عيدعدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والثالثنن

 أوتد محتد عبده محتد شاهيقتخصـــص /  التخدير والعناية الترازة   للطال /  

 35.44بتعدل فصلى 2012ماعستير الجزم االول دور ابريت  نج  الطال  فى امتحان 

 30.42بتعدل فصلى  2016ريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دوراب -

 %65.89التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الثالث والثالثنن:

 العلنم الطبية االساسية   التشري  واالعنة  (   للطالبة/ نهى محتد عبد العزيز وسق 

 45.58بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 43.33بتعدل فصلى 2015جزم الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستير ال -

 %88.91" بنسبة مئنيــة  متتازالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -الراب  والثالثنن :

 العلنم الطبية االساسية   التشري  واالعنة  (   للطالبة/ نستة محتند عبد الاريم عفيفى 

 45.08بتعدل فصلى 2014  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 45.75بتعدل فصلى 2015ر الجزم الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستي -

 %90.83" بنسبة مئنيــة  متتازالتقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والثالثنن 

 هبه عابر محتند ابن شعيش للطالبة/  االساسية   الباثنلنعى  (ة تخصـــص /  العلنم الطبي

 40.78بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور أاتنبر 

 41.19بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 % 81.97ــة" بنسبة مئني   عيد عدا التقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:السادس والثالثنن

 عليام ابن التجد مصيلحىتخصـــص /  العلنم الطبية االساسية   الباثنلنعى  (       للطالبة/ 

 44.33بتعدل فصلى 2014الجزم االول دور أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير 

 42.47بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 % 86.80" بنسبة مئنيــة   امتياز التقدير العام للطال  "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى  -والثالثنن : الساب 

 داليا محسق محتد عبدهتخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 41.56بتعدل فصلى 2013 أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 37.78بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت  -

 %79.34التقدير العام للطال  " عيدعدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والثالثنن

 ونان عبد التنعم ابراهيم عبد هللاتخصـــص /  االمراض الجلدية والتناسلية       للطالبة/ 

 42.39بتعدل فصلى 2013 ابريت نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور -

 37.42بتعدل فصلى 2015الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم -

 %79.81التقدير العام للطال  " عيدعدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والثالثنن

 نشنى محتد فرج محتد تخصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ 

 39.83بتعدل فصلى 2012   ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور
 37.78بتعدل فصلى  2013  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %77.61التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:االربعنن

 رضنى محتد عبد الحايم زينة ط  االطفــال     للطالبة/ 

 35.39بتعدل فصلى 2013   أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 
 35.89بتعدل فصلى  2015تحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  نج  الطال  فى ام -

 %81.28التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود واالربعنن

 أوتد عبد الحام على الحايس تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 2012على دبلنم دور ابريت واصت   -

 %76.43التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى واالربعنن

 نهلة أوتد محتد استاعيت تخصـــص /  ط  االطفــال     للطالبة/ 

 40.56بتعدل فصلى 2014   ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 
 35.22بتعدل فصلى  2015  ابريتالثانى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم  -

 %75.78التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث واالربعنن

 محتند عبد العال محتندتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 36.44بتعدل  فصلى   2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 30.19بتعدل فصلى 2016أاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %66.63التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

 

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  واالربعنن

 أوتد صالح عبد الحتيد عيسنى تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 37.61بتعدل  فصلى   2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 39.29بتعدل فصلى 2014 ابريتى  دورنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثان -



 %76.90" بنسبة مئنيــةعدا التقدير العام للطال  " عيد  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس واالربعنن

 أوتد عتال السيد الراعىتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 41.94بتعدل  فصلى   2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 33.28بتعدل فصلى 2015رأاتنبر نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %75.22" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:بعنن رالسادس واال

 على اليري  محتد رشيد تخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 45.44بتعدل  فصلى   2013 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور 

 34.66بتعدل فصلى 2015 ابريترنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دو -

 %80.10" بنسبة مئنيــة عدا التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    الساب  واالربعنن

 فاطتة محتد على فت  الباب /ةتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطالب

 39.50بتعدل  فصلى   2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت 

 30.94بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %70.44" بنسبة مئنيــة التقدير العام للطال  " عيد -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق واالربعنن 

 هبه على زاى عبد الجناد سالم  /ةتخصـــص /  االمراض العصبية والط  النفسى        للطالب

 39.17بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت 
 34.02بتعدل فصلى 2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور  -

 %73.19التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:واالربعننالتاس  

 محتد فريد ولتى وسق التنصنرىتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطال / 

 39.44بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت  -

 36بتعدل فصلى 2015م الثانى  دورابريت  نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجز -

 % 75.44التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الختسنن

 وسيق محتد وسيق خليفأمراض الباطنة العامة      للطال / 

 38.5بتعدل فصلى 2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت  -

 34.39بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورابريت   -

 % 72.89التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والختسنن

 دينا عبد الباسط الترسى شار /ةتخصـــص /  أمراض الباطنة العامة      للطالب



 35.95بتعدل فصلى 2015نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور ابريت  -

 33.22بتعدل فصلى 2016  أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 % 69.17التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والختسنن

 رفيدة ععفر محتد عبد الرسنل /ةتخصـــص /  االشعة التشخيصية          للطالب

 35.33بتعدل  فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر  

 35.44بتعدل فصلى 2016نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور أاتنبر  -

 %70.77بنسبة مئنيــةالتقدير العام للطال  " عيد "  -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والختسنن

 فاطتة محتد محتد عبد التقصندتخصـــص /  الباثنلنعيا االالينياية       للطالبة/ 

 36.50بتعدل فصلى 2013الجزم االول دورأاتنبر  نج  الطال  فى امتحان ماعستير  -

 31.33بتعدل فصلى 2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.83التقدير العام للطال  " عيد عدا " بنسبة مئنيــة -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

 درعة500التنيفت اشرط للقيد لدرعة الداتنراه اعتياز أن ــبش -الراب  والختسنن :

 درعة 450اعتياز التنيفت اشرط لتسجيت منضـــنق رسالة التاعســــــــتير  -

  -وذلك من االماكن التالية :

مراز الخدمة العامة أو أى معهد عالى  –عامعة القاهرة  –الجامعة االمرياية  –االيتيدسا 

 معترفبه  وباالضافة الى 

 بتجتنق الى  IELTS شهادة -

 لدرعة التاعستير  5 -

 0لدرعة الداتنراه  5.5 -
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

تيير مستى نسم ط  التجتت  الى الصحة العامة وط  التجتت  و  -الخامس والختسنن :

والبينلنعية وايضا مستى نسم الايتيام الحينية الطبيبة الى نسم الايتيام الحينية الطبية 

 0الجزئية لدرعة الداتنراه والتاعستير 

 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق 

تعديت الرسنم الدراسية الخاصة بدبلنم ماافحة العدوى وللع لتصب   -السادس والخمسون :

دوالر  وللع بناما على منافقة 500وايضا رسنم الطالب النافديق  3000بدال مق  4000

 0ادارة دبلــنم ماافحــــة العـــدوى  مجلس

 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق
 

التاعستير { مق  –لتقارير السننية لدرعة } الداتنراه ابشــــأن  -الساب  والختسنن :

  -بعض االنسام العلتية وهم ااالتى :
 –الباثنلنعى –  الطبيعى  ــــــالط –راض الصدرية  ــــاالم –دير  ـــــالتخ–رة ـــــ  االســــــط

 –عراوة التخ واالعصاب  –الط  الشرعى   –الايتيام الحينية الطبية  –ط  التناطق الحارة  

 -االمراض العصبية والنفسية   -الباثنلنعيا االالينياية   –الهستنلنعى  –التشري  واالعنة 

 الجراوة العامة 



 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق
بشمأن تحديمد مناعيمد امتحانمات الدبلنممة التهنيمة لتاافحمة العمدوى  -الثامق والختسمنن :

  2018ابريت 

  17/2/2018الترم االول التنافق 

 17/3/2018الترم الثانى التنافق 
 التنافقــــــــــــــــة -رار :ــــــــــالق

  -التاسع والخمسون :

 

 0ما يستجــد مق أعتــال                

 
 

 

 وايت الالية                                                                  

 للدراسات العليا والبحنث                                                          

 
                                                     

 أ.د/ محتد أوتد سامى ننديت                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة المنوفية 

 كلية الطب 



 الدراسات العليا 
****** 

 

 محضـــــــــــــر                                                           

 اجتمــــــــاع لجنـــــــــة الدراســات                                              

 

فمممى تتـمممـام السممماعة  8/2/2018اعتتعممما لجنمممة الدراسمممات العليممما بجلسمممتها التنعقمممدة بتممماريخ 

 0العاشـــرة والنصـف وبرئاســـة الســيد األستال الداتــــنر / وايت   الاليـــــــــــة 

      -* بحضــــور كـــــل مـــــــن :

                
 .د/ محمد أحمد سامى قنديلأ

                     أ.د/ محمــــد مجاهــــد 

                       سلطان محمد سلطان أ.د/ 

     أسماء جابر عــــبده أ.د/ 

      محمود السيد ابو سالم أ.د/ 

 جيهان صالح صادق أ.د/ 

     ناصر عبد البـــــارىأ.د/ 

 ام محمد  محمد شيحــــة أ/ 

 هانى ابراهيم المهـــــدىأ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة المنوفية 



 كلية الطب 
 الدراسات العليا 

****** 
                                                          

 جدول أعمال لجنـــــــــة الدراســات                                             

  6/2/8201يوم الثالثاء المنعقد بتاريخ  2017/8201للعام الجامعى  االولىالجلسة 

 

 
 ( 30تسجيل موضـــــوع الرسالة لدرجة الدكتوراة والماجستير عدد )   -1

 (  20ة لدرجة الماجستير والدكتوراه ) تشكيل لجنـــــة الفحص والمناقش -2

 (    20مد فـــــترة الدراسة لدرجـــــــة الدبلـــــوم والماجســـــــتير عدد )   -3

 (  20 منــــــح الدرجـــــة الماجســــــتير والدكتوراه والدبلــــــــوم )   -4

 (    30الغاء القيد لدرجـــــــــة الماجستير والدبلــــــــوم عدد )   -5

 (   12ايقاف القـــــــــيد لدرجة الماجستير والدكتوراه )    -6

 (  1تعديل فى موضوع الرسالة لدرجة الماجستير عدد )   -7

 ( 2جنة االشــــــــراف لدرجة الماجستير  والدكتوراه عدد )لتعديل فى  -8

  ( 1اعادة تشكيل لجنة الفحص والمناقشة لدرجة الماجستير ) -9

 فقة قسم القلب واالوعية الدموية على اعتذار ط/ محمودفرج عبد الوهاببشأن موا -10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0تسجيت منضنق الرسالة لدرعة التاعستير والداتنراه    -بشــــأن :

  طـــ  االطفــالداتنراه   سنام منصنر محتد محتد ط/  -



 عننان الرسالة

دور التنعات الصنتية ومؤشمرات دوبلمر التنعمات الصمنتية فمى التشمخيص الباثنلنعـمـى ومتابعمة 

 االطفال التصابيق بالفشت الالنى التزمق 

 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال طـــ  االطفـــالأ.د/ غادة محتد التشـــد                  -1

 عامعة التننفية  مدرس طـــ  االطفال   أ.د/ زيق عبد اللطيف عتر              -2

 عامعة التننفية  االشعة التشخيصية  أ.م/ محتد اامت عبد التجيد        مدرس -3

 داتنراه   التخاطــ  ط/ شيتام مصطفـى محتــد  -

 عننان الرسالة

 " وقق االعصاب الحتيدة بالثنايا الصنتية بالانرتيزون ااعرام ماتبى 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ عصام عبد الننيس البحيرى     أستال ورئيس نسم االنف وااللن عامعة التننفية -1

 عيق شتسعامعة   التخاطــ أستال                 محتد على سعد براه  أ.د/  -2

 القاهـــرة  عامعة  التخاطــ أ.د/ وسام محتد الدسننــى                 أستال  -3

 التننفيـــــــــة عامعة  التخاطــ د/ ايتان عزت عبد الناود               مدرس  -4

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةط/ أستام عبد الاريم محتد نناوى  داتنراه    
 عننان الرسالة

القيتة التشخيصية والتنبنئية لتصنير الجهد باستخدام الرنيق التيناطيسى على القل  الاتشاف 

تييرات عزئية والية على عضلة القل  نبت الترولة االالينياية فى مرض التهاب عضلة القل  

 واوتشام عضلة القل 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالقل  واالوعية    أستال    طارق صالح خليت   /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ والم فريد عبد العزيز    أستال   القل  واالوعية     -2

 أ.د/ ستيفيق بيترسيق          أستال القل  واالوعية عامعة انيق مارى يننفيرستى لندن -3

  ة التننفيةــــــــعامعد/ نيفيق ابراهيم سامى          مدرس القل  واالوعية     -4

 

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةداتنراه    ط/ أوتد السيد أوتد سليتان 
 الرسالةعننان 

" تأثير االنتاط التختلفة للتناتات على الية عضلة القل  باستخدام خاصية االعهماد للتنعمات فمنق 

 الصنتية ثنائية االبعاد

 االشراف لجنـــــــــــة 
  ة التننفيةــــــــعامعد/ والم فريد عبد العزيز    أستال   القل  واالوعية     أ.-1

 استشارى أمراض القل  معهد القل     أ.د/ عزة على نتـــه        -2

       ة التننفيةــــــــعامعالقل  واالوعية     مأستال  أ.م/ ريحاب ابراهيم ياسيق    -3

 

-  

-  

 الهستنلنعـــىداتــــــــنراه     ريهام عبد هللا محتند البربرىط/  -

 عننان الرسالة

الننمائى التحتتمت للريحمان علمى ننلمنن لامنر  " دراسة هستنلنعية وهستن ايتيائية مناعيمة للتمأثير

 الجرلان البيضام البالية التصابة بترض السارى



 لجنة االشراف 

 عامعة التننفية  أستال ورئيس نسم الهستنلنعــىأ.د/ مها السيد سليتان              -1

 عامعة التننفية ا الهستنلنعــى أ.د/ مايسة عطية افافى            أستال  -2

 عامعة التننفيةم الهستنلنعــى أ.د/ أميرة فهتى علــى              أستال  -3

 عامعة التننفيةالهستنلنعــى   مدرس    د/ نادية سعيد بدوى             -4

                                 

 داتنراه   أمراض الباطنة  العامــة     ميادة محتد محتد عبد الرازق ط/  - 

 الرسالةعننان 

 التذاب بالدم للتنبؤ بتضاعفات تعفق الدم 3البريسبسييق والجالاتيق 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي            أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة الزنازيق    أ.د/ أيتق فتحى عبد الحليم        -2

 أ.د/ أشرف عبد الرؤوف داوود         أستال م الايتيام الحينية  عامعة التننفية  -3

 د/ محتد أوتد عبد الحافظ       مدرس   الباطنة  العامــة  عامعة التننفيـــة -4

 د/ ايناس صبحى زهران     مدرس   الباطنة  العامــة  عامعة التننفيـــة -5

 

 داتنراه   أمراض الباطنة  العامــة محتد رفعا محتند مازن ط/ -

 عننان الرسالة

االيريزيق وستع بطانة الشريان السباتى لدى االناث الباليمات التصمابات بتمرض االلتهماب الالمنى 

 الذئبى 

 لجنة االشراف 
 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي               أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التنصنرة     حليم شاهيق         أ.د/ دينا عبد ال -2

 أ.د/ أشرف عبد الرموف داود             أستال م الايتيام الحينية   عامعة التننفية  -3

 د/ عتاد محتد الشبينى                  مدرس   الباطنة  العامــة  عامعة التننفيـــة -4

 مدرس   الباطنة  العامــة  عامعة التننفيـــة        د/ ايناس صبحى زهران  -5

 

  

 

 ماعستير  ط  االسرة    االم عادل عبد التنعم مجاهدط/  -

 عننان الرسالة

زيادة النزن والستنة بيق االطفال ما نبت السق التدرسى التتردديق على وودة ط  أسرة فى مرامز 

 عتهنرية مصر العربية  –محافاة التننفية  –تال 

 لجنة االشراف 

 أ.د/ داليا منير الالهننى          أستال م  ط  االطفــال  عامعةالتننفية -1

 عامعة التننفيةط  االسرة    أ.د/ ننرا عبد الهادى خليت      مدرس -2

 ماعستير  ط  االسرة ط/ يارا نبيــت ولتــى  -

 عننان الرسالة

" انتشار مرض االوعية الدمنية الطرفية لدى مرضى ابار السمق التتمردديق علمى النومدة الصمحية 

 بسانية ابن شعرة مراز أشتنن محافاة التننفية 

 لجنة االشراف 



 عامعةالتننفيةورئيس نسم ط  االسرة أستال         هالة محتد التصيلحى أ.د/  -1

 عامعة التننفيةط  االسرة    مدرس             صفا وتدى القلش أ.د/  -2

 عامعةالتننفية د/ يحيى محتد الخطي             مدرس الجراوة العامــــــــــة -3

 

 

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة    محتد محتد شعبان ابراهيم ط/  -

 عننان الرسالة

 التناعة والحتت : التبادىم السريرية 

 لجنة االشراف 

 أستال الباطنة  العامــة  عامعة التننفية         صبرى عبد هللا شعي     أ.د/  -1

 أستال  م التنليد والنسام   عامعة التننفية     عالم الديق فت  هللا الحلبىأ.م/  -2

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةد/ عتاد محتد الشبينــى          مدرس  -3

 الباطنة  العامــة  عامعة التننفيةد/ ايناس صبحى زهران            مدرس  -4

 

 ماعستير  أمراض الباطنة  العامــة    اسالم سعيد شبت عبد الدايم ط/  -

 عننان الرسالة

دراسة تأثير العالج على التدى القصير باالريثروبنيتيق على مقاومة االنسنليق فى مرضى اليسيت 

 الالنى

 االشراف لجنة 

 أستال م الباطنة  العامــة  عامعة التننفية              وليد عبد التحسق شهاب الديقأ.د/  -1

 أستال م الباثنلنعيا االالينياية  عامعة التننفية               أوتد عبد الروتق سنبت أ.م/  -2

 د/ هبه السيد ناســـم                           مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية  -3

 د/ مى أشرف اتال                           مدرس الباطنة العامة  عامعة التننفية -4

 

 ماعستير  ط  وعراوة العيق   أمانى محتد البارى محتد ط/  -

 عننان الرسالة

تقيمميم الهاللممة العلنيممة والسممفلية للممدمنق فممى تشممخيص عفمماف العمميق فممى ومماالت الليممزك باسممتخدام 

 التصنير التقطعى الضنئى للجزم االمامى للعيق 

 لجنة االشراف 

 أستال ط  وعراوة العيق   عامعة التننفية        أ.د/ مصطفى اتال نصار    -1

 ط  وعراوة العيق   عامعة التننفيةأ.م/ مروة على زاــى              مدرس   -2

 

 ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية         عليام فتحى شحاته السناحط/  -

 عنوان الرسالة

 التيثيتازول فى عالج مرض الالف 

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية أ.د/ مصطفى أوتد هتام              -1

 عابر عنتر فرج           أستال م االمراض الجلدية   عامعة التننفيةأ.د/ عزة  -2

 دبلوم ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية      مروة عصام الديق استاعيت نصر ط/  -

 عنوان الرسالة



االختالل بيق مضادات االاسدة والشنارد الحرة وعالنتهما بتمرض سمقنط الشمعر النتطمى فمى 

 االناث

 لجنة االشراف

 أستال الجلدية والتناسلية عامعة التننفية أ.د/ ايتان عبدج الفتاح سليط             -1

 أ.د/ عال أوتد باــرى                       أستال م االمراض الجلدية    عامعة التننفية -2

 

 

 

 

 

 

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةماعستير       عبد الفتاح محتد خليفة بالل ط/  -
 عننان الرسالة

العالنة بيق مستنى هرمننات اليدة الدرنية فى الدم ودرعة اصابة عضلة القل  فى مرضى نصمنر 

 الشريان التاعى الحاد

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم القل  واالوعية    أستال              هالة محفنف بدران     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعأ. م/ غادة محتند سلطان             أستال م القل  واالوعية    -2

 

 أمراض القل  واالوعية الدمنيةماعستير     أوالم ربي  وسيق محتــدط/  -
 عننان الرسالة

دور مستنى التيالنبرواسيديز فى الدم فى التنبؤ فى ودوث مضاعفات داخت التستشفى لترضى 

 االوتشام القلبى الحاد

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم القل  واالوعية    أستال    ريحاب ابراهيم ياسيق          /مأ. -1

 ة التننفيةــــــــعامعد/ نيفيق سامـى عجـــنر                 مدرس   القل  واالوعية     -2

 ماعستير  الستعيات   مريم عتعه محتد محرز ط/  -

 عننان الرسالة

 تعري  مقياس التستشفى للقلق واالاتئاب

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أستام صالح معطــى              مدرس الستعيــــات     -2

 ماعستير  الستعيات   مى أوتــد السيد أوتــد ط/  -

 عننان الرسالة

 تعري  استبيـــان نيتيجــــق

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أستام صالح معطــى              مدرس الستعيــــات     -2

 ماعســــــتير  الستعيــــــــــــــات   ابراهيم على  ينى حسالط/ ريهام  -

 عننان الرسالة



 تعري  مقياس الدوار البصرى التنافرى 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أوتد محتند زيق العابديق        مدرس الستعيــــات     -2

 ماعســــــتير  الستعيــــــــــــــات ط/ أية عتال رع  وافظ   -

 عننان الرسالة

 مقارنة بيق نياس الست  بالحالة التستقرة ونياس الست  بالنيتات النقية فى البالييق

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

  ة التننفيةــــــــعامعد/ أستام صالح معطــى              مدرس الستعيــــات     -2

 ماعســــــتير  الستعيــــــــــــــات ط/ ياستيق عبد العزيز محتد ننرة    -

 عننان الرسالة

 " تعري  استبيان الدوار فى منانف محددة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم الستعيات    أستال    وسام سنى البهام طلعا     /دأ. -1

 ة التننفيةــــــــعامعد/ أستام صالح معطــى              مدرس الستعيــــات     -2

 

 ط  االطفال   ماعستير     أوتــد فـــــؤاد وليتـــة  ط/  -
 عننان الرسالة

مقارنة بيم السيلدينافيت والتاداالفيت فى عالج ارنفاق ضيط الشريان الرئنى بعد عتليات القل  

 التفتنح فى االطفال

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةم  طـ  االطفـال   أستال    داليا منير الالهننى    /دأ. -1

 أ.د/ رانيا صالح الزيات       مدرس طـ  االطفـال   عامعة التننفيـــــــــــة -2

 د/ خالد أوتد شتش           مدرس القل  واالوعيــــــــة  عامعة التننفيـــــة -3

 

 

 ط  االطفال   ماعستير        منال ابن الفتنح السيد ينسفط/  -
 عننان الرسالة

 الصندينم بالدم فى االطفال لوى التهاب القصيبات الهنائية وواسية الصدر الشديدة نقص نسبه

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةطـ  االطفـال   أستال    سهير سيد ابن العال         /دأ. -1

 أ.د/ مها عاطف محتد تنفيق     أستال  طـ  االطفـال   عامعة التننفيـــــــــــة -2

 د/ محتد سعيد مااوى             مدرس طـ  االطفـال   عامعة التننفيـــــــــــة -3

 

 

 االمراض العصبية والط  النفسى    ماعستير      سعدية عرفات عبد الجليت أوتد ط/  -
 عننان الرسالة

 االنتحار اعامت خطنرة فى التراهقيق الذيق يعاننن مق اضطراب استخدام التناد التخدرة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالمراض النفسية    أستال    أيتق عبد الفتاح الحداد      /دأ. -1



 أ.م/ عفاف زيق العابديق رع          أستال م  الط  النفسى    عامعة التننفية  -2

 االمراض العصبية والط  النفسى    ماعستير    ط/ شيريق محتد أوتد ابراهيم    -
 عننان الرسالة

 ادمان الحشيش فى محافاة افر الشيخ  

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالمراض النفسية    ورئيس نسم أستال        لتيام عتال الديق الحتراوى /دأ. -1

 عامعة التننفية    ورئيس نسم الايتيام الحينيةأستال     مها أوتد فتحى وتـــندة          أ.م/  -2

 االمراض العصبية والط  النفسى    ط/ مرام أوتد زاى عتال نصار ماعستير     -
 عننان الرسالة

 " العالج التعرفى السلناى فى االدمان : دراسة سريرية وبينلنعية وعالعية 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالمراض النفسية    ورئيس نسم أستال        لتيام عتال الديق الحتراوى /دأ. -1

 طنطــاعامعة     الط  الطبيعــى أستال     ونان محتد السعدنى         أ.م/  -2

 

 

 ماعستير  الجراوة العامــة    أوتد أوتد السيد الشيتــى ط/  -

 عننان الرسالة

تأثير الحقق النريدى لحامض الترانياساميع أثنام الجراوة على تقبليت ودوث التجت  التصلى بعد 

 عتليات اصالح الفتق الجار سرى باستخدام شباه 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةالجراوة العامــــــة   أستال أيتق أوتد البتانننى              /دأ. -1

 .د/ محتند أوتد شاهيق                 مدرس الجراوة العامــــــة   عامعة التننفية -2

 ماعستير  الجراوة العامــة      أوتد ماهر وامد مجرية ط/  -

  عننان الرسالة

 تحريع الثنية الطحالية فى استئصال القنلنن 

 االشراف لجنـــــــــــة 
 عامعة التننفيةأ.د/ أوتد صبرى الجتال                أستال م  الجراوة العامة   -1

 عامعة التننفيةالجراوة العامة      محتند أوتد شاهيق       مدرس /دأ. -2

-  

 

 
 ماعستير االشعة التشخيصية   عادل ماهر عبد هللا الينام ط/  -

 عننان الرسالة

دور التنعات الفنق الصنتية والدوبلر لفحص التخ عبر عاام الجتجتة فى تشخيص مرض 

 القصنر الدماغى االنفارى الناتج عق نقص االاسجيق فى االطفال وديثى النالدة 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    أستال زين  عبد العزيز على   /دأ. -1

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية   د/ ياستيق وسنى وتيدة        مدرس  -2

 ماعستير االشعة التشخيصية محتد محتد صالح الديق ط/  -

 عننان الرسالة



دور االشعة التقطعية متعددة الاناشف فى خطة عالج مرضى الحنادث الرضية فى منطقى 

 الصدر

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم االشعة التشخيصية   أستال  بستة عبد التنعم دسننى       /دأ. -1

 عامعة التننفيةة  ــــــــة التشخيصيـــاالشع د/ شيتام عبد الحتيد وسنيق         مدرس  -2

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ محتد عبد الجناد السيسى   -

 عننان الرسالة

" دور االشعة التقطعية متعددة الاناشف فى تقييم الترضى الذيق يعاننن مق اصابات النعه 

 والفايق 

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةورئيس نسم االشعة التشخيصية   أستال  بستة عبد التنعم دسننى       /دأ. -1

 عامعة التننفيةة  ــــــــة التشخيصيـــاالشع مدرس       دينا متــدوح سراج            د/  -2

 ماعستير االشعة التشخيصية ط/ أستام محتد عبد العزيز ابن مصطفى  -

 عننان الرسالة

" دور االشعة التقطعية متعددة الاناشف فى تقييم وفيفة البطيق االيسر االنقباضية مقارنة م  

 تصنير القل  بالتنعات فنق الصنتية مق خالل الصدر

 االشراف لجنـــــــــــة 

 عامعة التننفيةاالشعة التشخيصية    م أستال                   أشرف أنس زيتنن  /دأ. -1

 عامعة التننفيةة  ــــــــة التشخيصيـــاالشع مدرس       شيتام عبد الحتيد وسنيق          د/  -2

 عامعة التننفية معهد الابدة ــالتشخيصي ةـــاالشع مدرس د/ محتد السيد عبد الستي             -3
 0التنافقة على تسجيت فى منضنق الرسالة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 

 والداتنراه بشــــأن تعديت فى لجنة االشراف  لدرعة التاعستير  -ثانيا :

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية  أمانى ابراهيم افنــدى  ط/  -

  فاطتة أوتد يننس   أ.م/  وللع باضافة

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــة الباثنلنعيا االالينياية ستال أ.د/ سهامق أوتد خضير      أ -1

 أ.م/ ايتان عبد الرازق               أستال عالج االورام  عامعة التننفيـــة -2

 التننفية عامعــة الباثنلنعيا االالينيايةد/ داليا وسنى ابن العال             أستال م   -2

 االزهر  عامعــة أستال م  الباثنلنعيا االالينياية                   يننسأ.م/  فاطتة أوتد  -3
 ماعستير  التشري  واالعنة     ايناس فتحى على على سليتان ط/  -

 وللع باضافة د/ رشا رضنان رضنان 

   -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةالتشري  واالعنة     أستال              أ.د/ هنام زاريا ننح    -1

 أستال م التشري  واالعنة عامعة التننفية                 أ.م/ وائت بدر الخنلى         -2

 التننفية عامعــةمدرس  التشري  واالعنة    مروة عبد الصمد محى الدين الغالمد/  -3

 د/ رشا رضنان رضــــنان           مدرس االدوية التراز القنمى لبحنث تاننلنعيا االشعاق  -4

 ط/ أميرة صالح أوتد عبيد   ماعستير  االشعة التشخيصية  -

 وللع برف  د/ سام  مصطفى عزب  

   -لتصب  لجنة االشراف :



 التننفية  عامعــة    التشخيصيةاالشعة  أستال  محتد صالح الديق الزواوى        أ.د/  -1

  عامعة التننفية     االشعة التشخيصية مدرس                     ياستيق وسنى وتيدة  أ.م/  -2

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية  ط/ بينمى محتد بينمى محتد    -

 وللع برف  د/ محتد محـــرم    

  -لتصب  لجنة االشراف :

 التننفية  عامعــةأمراض القل   هللا مصطفى اتال      أستالأ.د/ عبد  -1
 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية     محتد متدوح الشافعى عتران ط/  -

 وللع باضافة أ.م/ غادة محتند سلطان 

  -لتصب  لجنة االشراف :

 أ.د/ طارق صالح خليت         أستال أمراض القل  عامعة التننفيـــــة-1

 التننفية  عامعــةأمراض القل   أ.د/ محتد فهتى النعتانى      أستال -2

 أستالم أمراض القل   عامعة التننفية               نجالم فهيم أوتد أ.م/  -3

 أ.م/ غادة محتند سلطان               أستالم أمراض القل   عامعة التننفية -4

 0االشراف لالطبام التذانريق بعالية التنافقة على تعديت فى لجنة  -القرار :

 0 بلومإلغاء القيد  لدرجة الماجستير والد -ثالثا :
 

 التخصص الدرعة األســـــــــــــــــــــــــــم م
 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  يارا مجدى محمد عبد المنعم  1

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  محمد البادى محمود البشبيشى  2

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  مها مصطفى كامل حتاته  3

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  بهاء الدين أحمد امام بركة  4

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  دعاء جالل محمد ابو زيد  5

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  دينا السيد محمود داود  

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  محمود فوزى محمد خريبه  6

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  مصطفى جابر زايد عبد الونيس 7

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  خالد فريد محمد نور الدين  8

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  على ابو زيد على هالل  9

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  نهى عبد الفتاح مكاوى ابراهيم داغر  10

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  اية السيد زكــى امان  11

 عالج االورام والط  الننوى  ماعستير  يسرا أسامة عبد الرحمن خليفة  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية  ماعستير  محمد السيد محمود سليــم  10

  ماعستير   11

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  ابراهيم محمد ابراهيم راشد  12

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  محمد أحمد محمد غازى  13

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  محمد ابراهيم حامد الردينى  14

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  محمد طلعت عطية راشد  15

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  محمد محمد عبد الحميد محروس  16

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  تامر أحمد محمود حنفــى  17

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  أحمد عبد العظيم جاب هللا  18



 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  خالد عبد الرحمن محمد ابراهيم  19

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  أحمد على اسماعيل على  20

 التخدير والعناية الترازة  دبلــــــنم  سامح السيد ابو القاسم محمد  21

 ط  وعراوة العيق  دبلــــــنم  اية طلعت الغزالـــى  25

 الط  الطبيعـــى والتأهيت  دبلــــــنم  مارتينا جميل فريد ابسخرون  26

 الط  الطبيعـــى والتأهيت  دبلــــــنم  خالد حمدى محمود االشمونى  27

 االمراض الصدرية والتدرن  دبلــــــنم  مى محيى الدين أحمد عبد العال  28
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  أميرة محمد سميرل 
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  أحمد محمد السيد  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  ايســم السيد عبد الغفار  
 الباطنة العامــةأمراض  دبلــــــنم  محمد محمود عبد هللا  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  نهى بولس عطا هللا  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  ماريا ميالد عطا هللا  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  حسن سالم السيد  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  محمد رأفت زين العابدين  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  حسين مسعد حسين  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  محمد أحمد السعيد  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  أميرة على محمــود  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  يحيى زكريا أمــين  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  وليد صالح عبد الواحد  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  ايمن ظرف السناوى  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  زكريا سامى كامل  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  ربيع النبوى ابراهيم  
 العامــةأمراض الباطنة  دبلــــــنم  داليا جميل نصيف  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  نادر محمد حسين  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  رضا عبد الوهاب  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  هالة جمال نصر  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  محمد عبد هللا محمــود  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  معتصم محمد عيسى  
 أمراض الباطنة العامــة دبلــــــنم  محمد فوزى سيد أحمد  
 عراوة التسالع البنلية  دبلــــــنم  أحمد محمد عبد المعين  
 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلــــــنم  وليد نصر الدين بدوى همام  
 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلــــــنم  هيثم مزهر سيف الدين محمد  
 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلــــــنم  هشام محمد عبد الحميد عيسى  
 أمراض القل  واالوعية الدمنية دبلــــــنم  مصطفى أحمد حسن كتاته 
 ط  وعراوة العيق  دبلــــــنم  رامى محمد سعيد مصطفى محمد  
 طـــــــــ  االســــــــرة دبلــــــنم ايناس على عبد العزيز  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم أمين محمد أمين عوض 



 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم حمادة بسيونى العادلى البحيرى  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم مروة خضيرى أحمد خضيرى 
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم محمدالمهدى االشمونىأسماء ماجد  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم حسام رفعت محمد جميل  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم رانيـا جالل ابراهيم على فرج  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم عمر رزق عبد المجيد رزق 
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم اسالم صابر عبد العزيز الرفاعى  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم اسالم صابر عبد العزيز الرفاعى  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم هبه محمد عزيز الرفاعى  
 االطفــالطــــــــــ   دبلــــــنم دينا مصطفى عبد الحميد ابراهيم  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم ندا أحمد حسين عبد السالم  
 طــــــــــ  االطفــال دبلــــــنم عمرو محمد جمال الدين محمد  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم أمانى وهبه فهمى الدمنهورى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم أميرة محمد الهادى عبد المعطى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم منار السيد محمد عامر 
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم أسماء محمد عبد الوهاب محمد  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم أسماء عبد العليم جاد عفيفى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم ايمان حسنى محمد مرسى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم تامر صالح عبد المطلب  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم سمر سمير أحمد محمد  
 االســــــــــرةطـــــــــ   دبلــــــنم أحمد عبد العاطى أحمد الخولى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم ايات فاروق أحمـــد  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم عالء عباس عبد الرحمن  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم فهيمة مرزوق عوض  
 االســــــــــرةطـــــــــ   دبلــــــنم محمد محمد سعيد  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم محمد عبد العظيم عباس  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم مروى السيد محمد النادى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم أمانى محمدى ابراهيم  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم احسان فتحـى علــى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم محمد عبد التواب قرنى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم حمادة على ابراهيم متولى  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم شيماء محمد السيد ابراهيم  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم هبه مكرم على قايد  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم مروة أحمد عبد الحليم خطاب  
 طـــــــــ  االســــــــــرة دبلــــــنم فاطمة يوسف محمد أحمد  

 0التنافقة على اليام القيد لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 

 



 0تعديت منضنق الرسالة   لدرعة التاعستير والداتنراه   -: رابعا
 تعديت عنهرى    االمراض الصدرية والتدرنماعستير     اعالل أوتد محتد النجار ط/  -

 التعديتبعد منضنق الرسالة 

 مستنيات وتض الينريع فى التدخنيق م  وبدون أمراض االنسداد الرئنى 

 0التنافقــــــــة  -القرار :

 والدبلومبشــــأن مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير  -خامسا :
 

 التخصص الدرجة األســـــــــــــــــــــــــــم م

 االمراض العصبية والط  النفسى ماعستير شيرين محمد أحمد ابراهيم  

 التخدير والعناية الترازة ماعستير محمد شكرى عبد الصادق الكردى 

 التخدير والعناية الترازة ماعستير القادر مصطفىمعتز توحيد عبد  

 ط  الحاالت الحرعة  ماعستير محمد على سعد عبد الجواد  

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير ريهام حسن الهيتمــى 

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير والء سعد ابراهيم ابراهيم ابو سماحة  

 أمراض الباطنة العامة  ماعستير مها محمود صبرى  

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير شدوة محمد جمال أحمد  

 عراوة االلن واالنف والحنجرة ماعستير محمد ابراهيم زكى الحايس 

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير محمد محمود رضا عمر  

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير هبه صالح أحمد شعبان  

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير ايناس عبد الموجود سالمة  

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير اسالم جاد هللا محمد موسى 

 طـــــــــ  االطفـــال ماعستير أسماء ابراهيم السيد محمد شرف 

 الجراوــة العامـــــــة ماعستير مصطفى محمد مصطفى ابو قوره  

 طـــــــ  االســــرة ماعستير أيات ابراهيم محمد محمد  

 ط  وعراوة العيق    ماعستير ايمان نبيل السيد على الجوهرى 

 ط  وعراوة العيق    ماعستير ور ــــــــد أنــــــــم أحمـــــحات 

 ط  وعراوة العيق    ماعستير محمد صالح عبد الخالق ايوب 

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير هيثم حسن حسن الصعيدى   

 االمراض الجلدية والتناسلية ماعستير سارة حمزة عبد الحافظ 

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير محمد سعيد شلبى منتصــر 

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير عبد الفتاح محمد خليفة بالل  

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير فارس عبد العظيم محمد الوكيل  



 أمراض القل  واالوعية الدمنية ماعستير محمد أحمد أشرف رضـا 

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير محمد السيد فؤاد عمار  

    

 التنليد وأمراض النسام ماعستير ريهام محمد نجيب  

 عراوة العاام  ماعستير أحمد محمود مبروك نور الدين 

 عراوة العاام  ماعستير  

 االمراض الصدرية والتدرن  ماعستير منى فرج الشربينى محمــد 

 ط  وعراوة العيق  دبلنم أحمد ممدوح السيد السيد 

 اــامعراوــة الع دبلــنم اندرو مرقص نجيب  

 االمراض الصدرية والتدرن  دبلــنم بيشوى ثروت بسطــا 

 التنليد وأمراض النسام دبلــنم قطب عبد العالداليا عمر  

 التنليد وأمراض النسام دبلــنم دياب خليفة    أسماء خالد 

 االمراض الجلدية والتناسلية دبلــنم نهلة محمد سعفان الشاذلى 

 

 0التنافقة على مد فترة الدراسة لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :

 

 0الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه  تشايت لجنة   -:-سادسا :
 

 الفسينلنعيـا االالينيايــــةداتنراه      سنزان عبد الحتيد عبد الحفيظ وضيرط/  -

                                                                                                                                                                                                                     -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتد ونفى أوتد وسق     أستال الفسينلنعيــا  عامعة التننفية -1

 الفسينلنعيــا  عامعة التنيــاأستال ابراهيم يحيى ابراهيم خليت         أ.د/  -2

  الفسينلنعيــا  عامعة التننفيةأستال أ.د/ عرعس صبرى ينسف ونا          -3

 ط/ ايتان محتد مصطفى سنيد   داتنراه   الفارماانلنعيا االالينياية  -

     -لجنــــة التنانشـــة :

                                                                                                                                                             أ.د/ أمانى عبد الرويم عابديق    أستال ورئيس نسم الفارماانلنعى عامعة طنطـا                                                     -1

 عامعة التننفية الفارماانلنعبا االالينيايةأستال      عهــدى عطيـه  أ.د/ محتد  -2

 عامعة التننفية الفارماانلنعبا االالينيايةأستال          مها محتد البطش        أ.د/  -3
 بط/ اريم محتد اتال الديق نصر   داتنراه   عراوة التخ واالعصا -

     -لجنــــة التنانشـــة :

 ورئيس نسم التخ واالعصاب عامعة التننفية أستال                عادل محتند ونفــىأ.د/  -1

 ورئيس نسم التخ واالعصاب عامعة طنطا أستال ى         مجدى عبد العزيز التحالوأ.د/  -2

 التــــخ واالعصــــاب عامعـــــة التننفية أستال أ.د/ أوتد عتال الديق عزب             -3

 التــــــخ واالعصاب عامعــة التننفيةأستال أ.د/ هيثم البلتاعى عبد القادر              -4
                                                                                                                                                     

     التجتيت داتنراه    عراوة     عزت عبد الحتيد محتد ط/  -



 -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال عراوــة التجتــيت  عامعة التننفية     أ.د/ محتد أوتد مجاهد  -1

 عامعـــــــــة التننفيــــــــــةعراوــة التجتــيت  أستال طارق فؤاد اشــع        أ.د/  -2

 عامعة  الزنازيق عراوــة التجتــيت  أ.د/ عالم نبيت الصــادق              أستال  -3

 عامعـــــــــة التننفيــــــــــةعراوــة التجتــيت  أ.م/ شريف محتد القشطــى        أستال م  -4

     داتنراه    عراوة القل  والصدر سامر وعيه عاد السيد عرعس ط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 االزهرأ.د/ محتد عبد العزيز شعراوى   أستال ورئيس نسم القل  والصدر عامعة  -1

 القل  والصدر   عامعـــــــــة التننفيــــــــــةأستال    ـان   ــــــ  دخـــــــد لبيــــأوتأ.د/  -2

 القل  والصدر   عامعـــــــــة القاهـــــرة أستال أ.د/ وليد عتال الديق ابن سنه      -3

 داتنراه   عراوة القل  والصدر   عترومحتد ابن النفــا ط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ الحسينى الحسينى عتيت     أستال القل  والصدر عامعة االزهـــر -1

 القل  والصدر   عامعـــــــــة التننفيــــــةأستال أوتد لبي  دخــان          أ.د/  -2

 أستال القل  والصــــــدر عامعة طنطــاأ.د/ ايهاب عبد التنعم وهبى           -3

 داتنراه   عراوة القل  والصدر محتد فنزى وسق الطنيت    ط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 القل  والصدر   عامعـــــــــة التننفيــــــةأستال أوتد لبي  دخــان          أ.د/  -1

 االزهر أستال القل  والصــــــدر عامعة        محتد عبد العزيز شعراوىأ.د/  -2

 قاهــــــرة القل  والصدر   عامعـــــــــة الأستال أ.د/ سعيد عبد العزيز بدر      -3

 عراوة القل  والصدر ط/ محتد عبد القادر زاى النحاس    داتنراه   -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 القل  والصدر   عامعـــــــــة التننفيــــــةأستال أوتد لبي  دخــان          أ.د/  -1

 االزهر أستال القل  والصــــــدر عامعة        محتد عبد العزيز شعراوىأ.د/  -2

 قاهــــــرة القل  والصدر   عامعـــــــــة الأستال أ.د/ سعيد عبد العزيز بدر      -3

 داتنراه    التخدير والعناية الترازة      أميرة ستير أوتد الهجيق ط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 التخدير والعناية   عامعة التننفيةأستال خالد منسى ابن العينيق      أ.د/  -1

 التخدير والعناية   عامعة طنطــاأستال             أ.د/ أوتد على الضب       -2

 م التخدير والعناية      عامعة التننفيةأستال أ.د/ نجنى محتد ضحـا               -3

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ى   داتنراه   ط/ طارق محتد أوتد علــ -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 القل  واالوعية   عامعة التننفيةأستال أوتد أشرف رضــا        أ.د/  -1

 القل  واالوعية   عامعة التننفيةأستال          أوتد عبد العزيز عتارةأ.د/  -2

 القل  واالوعية   عامعة  بنهـــــاأستال       أسامة سند عرفــه        أ.د/  -3

 أمراض القل  واالوعية الدمنية ط/ محتد عبد التجيد محتند عالل   داتنراه    -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 القل  واالوعية   عامعة التننفيةأستال         والم فريد عبد العزيز أ.د/  -1

 طنطــاالقل  واالوعية   عامعة أستال               ايتق محتد السعيد أ.د/  -2

 التننفيـةالقل  واالوعية   عامعة م أستال       رواب ابراهيم يس        أ.د/  -3



 أمراض القل  واالوعية الدمنية ط/ زاى مختار زاى عنض    داتنراه   -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية القل  واالوعية  أستال         أوتد أشرف رضــاأ.د/  -1

 التننفية  القل  واالوعية   عامعةأستال          عننى عتال شلبى أ.د/  -2

 بنهــاالقل  واالوعية   عامعة أستال        هشــام رشــــيد     أ.د/  -3

 

 ط/ محتد سعد الديق عبد اللطيف راضـى  داتنراه   عالج االورام والط  الننوى  -

 -:لجنــــة التنانشـــة 

 عامعة التننفية   عالج االورامأستال         خالد اتال الديق عبد العزيز  أ.د/  -1

 القاهرة عامعة   عالج االورامأستال                     محتد عبد هللا وسق أ.د/  -2

 عامعة التننفية   أ.م/ سنزان أوتد الحسانيق                   أستال عالج االورام -3

  الجراوة العامـة داتنراه   ط/ أوتد محتد اليزالى    -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أشرف عبد الهادى زيق الديق   أستال ورئيس نسم الجراوة العامة عامعة التننفية -1

 عامعة التننفية   ة ـــــــــة العامــــــــــالجراوأستال      محتد ليثى أوتـــد              أ.د/  -2

 التننفيـــة  ةــــــــــعامعة العامة ــــــــالجراوأستال  عالم عبد العايم السيسى            أ.د/  -3

 بنهـــا ةــــــــــعامعة العامة ـــــــــالجراوأستال                        أ.د/ نبيت محتد شديد   -4

 االمراض الصدرية والتدرن    داتنراهط/ أمت على محتد الانق    -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفيةاالمراض الصدرية  عامعة   ورئيس نسم أستال           رمضان محتد بار أ.د/  -1

 أستال االمراض الصدرية  عامعة التننفيـة منصنر      أ.د/ أسامة فهيــــم   -2

 الزنازيق االمراض الصدرية  عامعةأستال أ.د/ رمضان محتند ناف             -3
 ط/ أوتد نصر الديق البربرى   داتنراه   عراوة العاـام  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفيةعامعة   عراوة العاامأستال           وسان أوتد نعين أ.د/  -1

 التننفيةعامعة   عراوة العاامأستال  هشام محتد زاى التنافى   أ.د/  -2

 القاهرة عامعة   عراوة العاامأستال أ.د/ أشرف نهاد محرم      -3
 

 

 الباثنلنعـــــــىماعستير   اية وتدى عبد البارى بدر ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ هيام عبد الستي  عياد    أستال ورئيس نسم الباثنلنعى  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ نانسى ينسف اسعـد       أستال الباثنلنعــى  عامعة التننفيــــــــــــة   -2

 أ.د/ دينا عبد العزيز الطنطاوى         أستال الباثنلنعــى عامعـــــــــــة التنصنرة -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية    سارة فت  هللا عطية عيد ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 محتد أوتد باشــا        أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية أ.د/ -1

 أ.د/ ايتان عبد الفتاح سليط    أستال االمــــــراض الجلـــــــــدية   عامعة التننفية  -2

  أ.د/ ايتان وامد التعداوى       أستال  االمـــــراض الجلدية   عامعــــــــة طنطــا -3

 ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية ط/ دعام سعيد السعدنى    -

  -لجنــــة التنانشـــة :



 أ.د/ عالم وسق مرعـى            أستال ورئيس نسم االمراض الجلدية عامعة التننفية -1

 أستال االمراض الجلدية   عامعة التننفية         عبد التنعم شعي  محتد أ.د/ -2

  أستال  االمـــــراض الجلدية   عامعــــــــة طنطــا    بستة مراد علــى            أ.د/  -3

 ط/ أميرة محتد عبد التقصند غانم   ماعستير  ط  التناطق الحارة وصحتها  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وسام ابراهيم محتد        أستال التناطق الحارة عامعة التننفية -1

 يسام عبد هللا سعيد         أستال التناطق الحارة عامعة الزنازيقأ.د/ م -2

 عامعة التننفية    م التناطق الحارةأستال        أ.د/عتال سعد الدي      -3

 ط/ محتند وفيق محتند الشيخ   ماعستير االمراض العصبية والط  النفسى  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال النفسية والعصبية عامعة التننفية أ.د/ رشا على القبانى     -1

 أ.د/ رزق محتد خضير  أستال النفسية والعصبية عامعة بنهــا  -2

 أ.م/ ابراهيم السيد االوتر  أستال م  النفسية والعصبية عامعة التننفية -3

 ماعستير االمراض العصبية والط  النفسى ط/ فاطتة أوتد عبد الفتاح السيد  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ وفيق محتند الشيخ      أستال النفسية والعصبية عامعة التننفية -1

 أ.د/ ارم سليم فندة         أستال النفسية والعصبية عامعة الزنازيق -2

 أ.د/ رشا على القبانى    أستال النفسية والعصبية عامعة التننفية -3

 

 

 

 ماعستير  التنليد وأمراض النسامعترو محتند سعد الخياط ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ ناصر اتال عبد العال    أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -1

 أ.د/ وامد السيد اللقنة          أستال التنليد والنسام   عامعة التننفية  -2

 أستالم  التنليد والنسام   عامعة التننفية      أ.د/ أسامة على الايالنى  -3

 أ.م/ عصتا وتدى ابن زيد   أستال م التنليد والنسام   عامعة طنطــا -4

 ماعستير  التنليد وأمراض النسام  أستام على عبد الرازق ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 نسام   عامعة االزهر أ.د/ استاعيت محتد طلعا الجاروى   أستال ورئيس نسم التنليد وال -1

 أ.د/أوتد نبيــت عبد الحتيد                أستال التنليد والنسام   عامعة التننفيـــــــــة -2

 أ.م/ عالم الديق فت  هللا الحلبى            أستال م التنليد والنسام  عامعة التننفية -3

 النسام ماعستير  التنليد وأمراضط/ رشا وسيق ابن الفتنح الحنفـى  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال ورئيس نسم التنليد والنسام   عامعة االزهر              ايتق عبد القادر شبانه أ.د/  -1

 طنطاالتنليد والنسام   عامعة ورئيس نسم أستال          أشرف التحتدى التطاهر أ.د/ -2

 عامعة التننفيـــــــــةأ.د/ وامد السيد اللقــــــنه             أستال التنليد وأمراض النسام  -3

 ماعستير  التنليد وأمراض النسامط/ ريهام محتد نجي  عبد الفتاح   -

  -لجنــــة التنانشـــة :



  التننفيةأستال التنليد والنسام   عامعة محتد عادل السيد على          أ.د/  -1

 التننفية أستال التنليد والنسام   عامعة         زاريا فؤاد سند           أ.د/ -2

 طنطا أستال التنليد والنسام   عامعة أ.د/ السيد فتــنح رخــا               -3

 التننفيةالتنليد والنسام   عامعة أ.م/ طارق محتد سيد             أستال م  -4

  
 ماعستير  الجراوة العامة    أوتد ابراهيم التداح ابراهيم ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عصام عبد العزيز الحلبى        أستال عراوة االطفال    عامعة طنطــا -1

 أ.د/ تامر على سلطــان                أستال عراوة االطفال    عامعة التننفية  -2

 أستال م عراوة االطفال  عامعة التننفية        أ.م/ تامر فخرى عبد العزيز   -3

 ماعستير  الجراوة العامة  محتد صالح عبد الحتيدط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أيتق ابن التاارم شاار      أستال ورئيس نسم عراوة التجتيت عامعة عيق شتس -1

 أ.د/ شننى شاار عــاد           أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية  -2

 أ.د/ محتد أوتد مجاهد                    أستال عراوة التجتيت    عامعة التننفية  -3

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتد عاطف محتد العات    -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفيةعامعة  الجراوة العامةأستال       نننى أوتد البتاأ.د/ أيتق  -1

 عامعة التننفية     الجهاز الهضتىأستال           واتم محتند سلطانأ.د/  -2

 طنطــاعامعة  الجراوة العامةأستال أ.د/ وتدى عبد الهادى محتد     -3

 ماعستير  الجراوة العامة ط/ محتد مجدى محتد زعيتر   -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التننفيةعامعة  الجراوة العامةأستال       أوتد البتانننى أ.د/ أيتق  -1

 عامعة التننفية     الجراوة العامةأستال         محتد ليثى أوتد بدرأ.د/  -2

 عامعة التننفية    الجراوة العامةأستال أ.د/ محتد ليثى أوتد بدر    -3

 الجراوة العامة    عامعة طنطـاأستال أ.د/ وتدى عبد الهادى محتد   -4

 

 

 

  ط  الطــنارىمماعستير   منى اتال مصطفى مسرعة ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أيتق أوتد البتانننى      أستال الجراوة العامة    عامعة التننفية  -1

 الجراوة العامــة عامعـة التننفيــةأ.د/ مجـــدى لنلــــ        أستال  -2

 أستال م الجراوة العامة  عامعة التننفية  محرم عبد الستي  عبد الشهيد  أ.د/  - -3

 أ.م/ عــادل البيــــــــــــــه    أستال م طــ  الطنارىم  عامعة نناة السنيس -4

 

 

 

 ماعستير عراوة العاام      محتد أوتد السيد بدوى ط/  -



  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ أوتد فؤاد شتس الديق        أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية  -1

 ايتق استاعيت سليتان         أستال عراوة العاـــام    عامعة االساندرية /دأ. -2

 ننفيةأ.د/ ياسر سعد الديق وننت              أستال م عراوة العاـــام    عامعة الت -3

 ماعستير عراوة العاام    اسالم محتد محتد وتدان وليتهط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ أيتق محتد عبيد            أستال عراوة العاـــام    عامعة  التننفية  -1

 أ.د/ طاهر عبد الستار     أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفيــة  -2

 عــــندة    أستال عراوة العاـــام    عامعة بنهـــــــــامحتـــد  /دأ. -3

 ماعستير عراوة العاام ط/ أوتد محتند مــبروك    -

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ أيتق محتد عبيد            أستال عراوة العاـــام    عامعة  التننفية  -1

 العاـــام    عامعة  طنطـااوة أستال عرأ.د/ محتند عبد التنعم الرصاصى    -2

 عراوة العاـــام    عامعة التننفيــة م أستال    محتد الصاوى وبي أ.د/  -3

 ماعستير عراوة العاام ط/ محتد على أوتد بدر  -

  -لجنــــة التنانشـــة :
 عراوة العاـــام    عامعة  التننفية م أستال          أوتد فؤاد شتس  أ.د/  -1

 اوة العاـــام    عامعة  التننفيـةعرم أستال أ.د/ عترو صابر السيد    -2

 اوة العاـــام    عامعة   االساندرية عرم أستال أ.م/ أوتد السيد ستية      -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق     رويدا محتد استاعيت ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أ.د/ صابر وامــد السيد        أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية  -1

 عامعة االزهر ط  وعراوة العيق    أ.د/ هانى محتند بينمى ستنر        أستال  -2

 عامعة التننفية ط  وعراوة العيق    أ.د/ فريد محتد وعــدى               أستال م  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق    د ستاح مصطفى محتد أوتط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفيةأ.د/ معتز فايز الصــاوى              -1
 أستال م ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية       أ.د/ خالد الينيتى سيد أوتد          -2

 عامعة بنهـاط  وعراوة العيق    طارق تنفيق سليتان               أستال م أ.م/  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ محتد صال  عبد الخالق اينب   -

  -لجنــــة التنانشـــة :

     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية             فريد محتد وعــدى  أ.د/  -1
 أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية          السباعى سروان عبد الروتقأ.د/  -2

 االزهــــرعامعة ط  وعراوة العيق    أستال           أوتد صالح عبد الرويم أ.م/  -2

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ محتـد رزق الفقــى   -

  -لجنــــة التنانشـــة :

     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية            صابر وامد السيد أ.د/  -1
 طنطاأستال ط  وعراوة العيق    عامعة          عترو محتند عنارة أ.د/  -2

     ط  وعراوة العيق    عامعة التننفيةم أستال أ.م/ سام  سعد مندور             -3

     العيق    عامعة التننفية أستال ط  وعراوةأ.م/ واتم محتد عاد مرعى          -4



 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ وسام سعيد عبد هللا عادو   -

  -لجنــــة التنانشـــة :

     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية        عبد الخالق ابراهيم السعدنى أ.د/  -1
 بنهــا أستال ط  وعراوة العيق    عامعة                   ايتق عبد السالم وامــد أ.د/  -2

     ط  وعراوة العيق    عامعة التننفيةم أستال أ.م/ واتم محتد عاد مرعى                  -3

 ماعستير  ط  وعراوة العيق  ط/ أصيلة نشأت ينسف وسق  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

     ط  وعراوة العيق    عامعة التننفيةم أستال         أميق فيصت اللقنة             أ.د/  -1
     أستال ط  وعراوة العيق    عامعة التننفية           سام  سعد مندور              أ.د/  -2

  بنهــاط  وعراوة العيق    عامعة  أستال أ.د/ وتدى الجزار أوتد                 -3
 

 ماعستير  ط  االطفــال    مصطفى محتد ابن اليزيد شلبىط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :
 ة ــــأ.د/ غادة محتد التشـد                أستال ط  االطفال   عامعة التننفي -1

 ال عامعة بنهــاـــــــــ  االطفــــأستال ط      أ.د/ أشرف محتد شاهيق      -2

 عامعة التننفيـــــــــــــة أستالم  ط  االطفال   أ.د/ داليا منير الالهننى       -3

 ماعستير  ط  االطفــال    هبه محتند عبد الستي  محتند ط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال   عامعة التننفيةأ.د/ فادى محتد الجندى           أستال ورئيس نسم  -1
 أ.د/ أوتد أننر خطاب              أستال طــــــــ  االطفال   عامعــــــــة التننفية  -1

 أ.د/ أوتد عبد الباسط               أستال طـــــــ  االطفـــــــــال   عامعة  طنطــا -2

 ماعستير  ط  االطفــال  ايتان على فتحى النضار ط/ -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال   عامعة التننفيةفادى محتد الجندى           أستال ورئيس نسم أ.د/  -1

 أ.د/ هبـــــــــه التهــــــــدى        أستال ط  االطفال عامعة طنطــــــــــــا -2

 أ.د/ داليا منير الالهننى         أستالم  ط  االطفال عامعة التننفيـــــــــــــة  -3

 ماعستير  ط  االطفــال محتد عبد الروتق الدهيتى ط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال   عامعة التننفيةسهير ابن العـال                  أستال أ.د/  -1
 أ.د/ نبيت مصطفى العيسنى        أستال طــــــ  االطفال   عامعــــــة طنطـا -2

 أستال م ط  االطفال عامعة التننفيـــــــــــة     أ.د/ نجالم فتحى برسيم          -3

 ماعستير  ط  االطفــال    رشا بارى محتد البارىط/  -

 -لجنــــة التنانشـــة :

 ط  االطفال   عامعة التننفيةسهام محتد رع           أستال أ.د/  -1
 التننفيـــــــــــةأ.د/ سهير سيد ابن العال              أستال ط  االطفال عامعة  -2

 أستال طـــــــ  االطفـــــــــال   عامعة  طنطــاأ.د/ أوتد محتد عبد الرازق     -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة  نجنان رشــاد على مشتشـــة ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 معة التننفيةأ.د/ محتد رمضـان الخنلى               أستال االشعة التشخيصية  عا -1

 أ.د/ عادل محتد النايــت            أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -2



 أ.م/ رانيا عصام الدم محتد على            أستال م االشعة التشخيصية  عامعة طنطـا -3

 ماعستير  االشعة التشخيصيــــة   تامر عبد النبى عبد الروتق العسالط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ السيد التااوى السيد       أستال االشعة التشخيصية  عامعة التننفية -1

 أ.د/ محتد صبرى عتار        أستال م االشعة التشخيصية  عامعة التننفيــــة -2

 أ.م/ محتد أميق محتد أميق       أستال م االشعة التشخيصية  عامعة طنطـا -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية     فعا ثابا سعيد عرعس رط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ محتند على سليتان   أستال  القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 أ.م/ ريحاب ابراهيم ياسيق     أستال م القل  واالوعية  عامعةالتننفية  -2

 أستال م القل  واالوعية  عامعة طنطـاأ.م / محتد أوتد عبد العال       -3

 ماعستير  أمراض القل  واالوعية الدمنية      بينمى محتد بينمى محتد ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ عبد هللا مصطفى اتال            أستال القل  واالوعية  عامعة التننفية -1

 ض  القل  واالوعية  معهد القل أ.د/ عزة على وسق نتــه           استشارى أمرا -2

 أ.د/ محتند اامت أوتد             أستال م القل  واالوعية  عامعة التننفية  -3

 ماعستير الباثنلنعيا االالينياية  نهى صالح الديق عتال منسىط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ خالد عبد التؤمق على خليفة        أستال الباثنلنعيـا االالينيايـة  عامعة التننفية  -1

 أ.د/ ايتان عطية وسنى التننسى           أستال الباثنلنعيا االالينياية عامعة التننفيـة  -2

 ننفيــة أ.د/ ألفا محتد هندى              أستال  الباثنلنعيا االالينياية  عامعة الت -3

 ط/نجالم سعيد بينمى مهنا   ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 عامعة التننفية   االمراض الصدريةأستال         رباب عبد الرازق النوشأ.د/  -1

 عامعة التننفيـة  م االمراض الصدريةأستال         محتدعبد الستار اغاأ.د/  -2

 الزنازيق عامعة م االمراض الصدريةأستال أ.م/ وليد منصنر محتد عامر     -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرنط/ واتم محتــد فاـرى    -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 بنهـا عامعة  االمراض الصدريةأستال أ.د/ محتد وسيق اامــت              -1

 عامعة التننفية   االمراض الصدريةأستال         رباب عبد الرازق النوشأ.د/  -2

 عامعة التننفيـة  م االمراض الصدريةأستال       سامى السيد أوتد دودوحأ.د/  -3

 ط/ دعام محتد عبد الصتد الشامى  ماعستير  أمراض الباطنة العامة  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية أستال               سنام سيد عزاريق أ.د/  -1

 أستال الباطنة العامة عامعة التننفية   صبرى عبد هللا شعي          أ.د/  -2

  الزنازيقعامعـــــــة    م الباطنة العامةأستال                 ايتق فتحى عرفةأ.م/  -3

 ة والتدرن  ماعستير  االمراض الصدري    منى فرج الشربينى محتد ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ أسامة فهيــــم                    أستال االمراض الصدرية  عامعة التننفيـة -1



 أ.د/ أوتد شننى متنلى                أستال م  االمراض الصدرية  عامعة طنطا -2

 عامعة التننفيةأ.م/ عيهان على عبد العال          أستال م االمراض الصدرية  -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن   ط/ ريهام فتحى محتد طاونن -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال االمراض الصدرية  عامعة التننفيـة                    ننران يحيى عزبأ.د/  -1

 ة التننفيأستال  االمراض الصدرية  عامعة               رمضان محتد بارأ.د/  -2

 قاهرةأستال  االمراض الصدرية  عامعة ال       أمانى عطف الاريم ابن زيدأ.م/ -3

 ماعستير  االمراض الصدرية والتدرن   ط/ والم القط  عبد هللا القط  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 االمراض الصدرية  عامعة التننفيـة م أستال                  محتند منسى الحبشىأ.د/  -1

 التننفية االمراض الصدرية  عامعة م أستال              رنا ولتى الهلباوىأ.د/  -2

 بنها أستال  االمراض الصدرية  عامعة      محتد عبد التحسق التهدىأ.م/ -3

 

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ محتد وسيق ابن الحسق   -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية            الافراوىنبيت عبد الفتاح أ.د/  -1

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ ابراهيم محتد بيدادى            -2

 طنطــاأستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة أ.د/ متدوح أوتد عبر                   -3

 الباطنة العامة عامعة التننفيةم أستال    محتد عبد الرؤوف نرنى         أ.د/  -4

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ رنا اتال الديق وه     -

  -لجنــــة التنانشـــة :

  أستال الباطنة العامة عامعة التننفية   صبرى عبد هللا شعي          أ.د/  -1

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةم أستال           ياسيق صالح ياسيقأ.د/  -2

 الزنازيق  الباطنـــــة العامـــــة  عامعةم أستال أ.م/ ايتق فتحى عرفة            -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة ط/ محتد عبد هللا عبد النهاب محتد    -

  -لجنــــة التنانشـــة :

  أستال الباطنة العامة عامعة التننفية   أوتد ربي  العربجى    أ.د/  -1

 أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ ايهاب أوتد عبد العاطى        -2

 عيق شتسأستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة أ.د/ مجدى محتد سعيد الشرناوى   -3

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةم أستال       أ.م/ أوتد راغ  تنفيق           -4

 

 ط/ أوتد محتد عبد ربه  ماعستير  أمراض الباطنة العامة  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ مصطفى محتد عاب هللا النجار       أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 أستال الباطنة العامة عامعة التننفية             أ.د/ محتد أوتد شعبــان        -2

 أ.م/ محتد عقت راضــــى       أستال ط  الابد معهد الابد   عامعـــــــة بالتننفيــة  -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة    مالع محتد عبد التناب وامدط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال الباطنة العامـة  عامعة التننفية     أ.د/ صبرى عبد هللا شعي     -1



 أ.د/ محتد عبد الرؤوف فرنى    أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -2

 أستال الباطنة  العامة   عامعة الزنازيق   د/ أيتق فتحى عرفــة           -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة    مها محتند صبرى عفيفىط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي             أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 أ.م/ أيتق فتحى عرفــه                      أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة الزنازيق -2

 طنة العامة عامعة التننفيـة أ.م/ السيد ابراهيم الشاي                أستال البا -3

 ماعستير  أمراض الباطنة العامة  وليد طه عبد الروتق محتد ط/  - 

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ صبرى عبد هللا شعي             أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفية -1

 الباطنـــــة العامـــــة  عامعة التننفيةأ.د/ مصطفى محتد عاب هللا النجار         أستال  -2

 أ.د/ أيتق فتحــى عرفـــة                   أستال الباطنـــــة العامـــــة  عامعة الزنازيق  -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة  هبه محتد نجي  على على ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 التخـــــــدير عامعـــــة التننفية أ.د/ عصام عبد الحتيد غنيم      أستال  -1

 أ.د/ أشرف مجدى اساندر   أستال م التخدير والعناية   عامعـة التننفية -2

 أ.د/ ايتان سيد ابراهيم          أستال م التخـدير معهد الابد  عامعة التننفية -3

 ماعستير  ط  الحاالت الحرعة رشا وتدى منصنر محتد   ط/  -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أستال التخـــــــدير عامعـــــة التننفية      خالد منسى ابن العنيق أ.د/  -1

 طنطا أستال م التخدير والعناية   عامعـة   أوتد على الضب  أ.د/  -2

 أستال التخـــــــدير عامعـــــة التننفية  أ.م/ نجنى محتد ضحــا -3

 

 

 ماعستير  التخدير والعناية الترازة    الصادق الاردىمحتد شارى عبد ط/ -

  -لجنــــة التنانشـــة :

 أ.د/ غادة على وســق            أستال التخـــــــدير والعنايـــة  عامعــــــــة التننفيـــة  -1

 تننفيــةأ.د/ ايتان سيد ابراهيم           أستال م  نسم  التخــــــــديرمعهد الابد  عامعة ال -2

 أ.د/ أشرف اساــــندر          أستال م التخـــــــدير  والعناية  عامعة التننفيــــــــة  -3

 0التنافقة على تشايت لجنة الفحص والتنانشــة لالطبام التذانريق بعالية -القرار :
 0تشايت لجنة الفحص والتنانشة   لدرعة التاعستير والداتنراه   ةاعاد  -:سابعا

 

 ماعستير عراوة العاام ط/ محتد وامد محتد نصر بلب        -1

  -لجنــــة التنانشـــة :
 أستال عراوة العاـــام    عامعة التننفية           أ.د/ ايتق محتد عبيد       -1

 أستال م عراوة العاـــام    عامعة االساندرية            أ.د/ أوتد وسق والى    -2

 د شتس الديق       أستال م عراوة العاـــام    عامعة  التننفيةأ.د/ أوتد فؤا -3

 0التنافقـــــــة  -القرار :
 0ايقاف القيد والتسجيت    لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:ثامنا 

 



لتدة عام مق         االمراض العصبية والط  النفسىداتنراه     ايناس عاطف النجــارط/  -

 2019وتى ابريت  2018ابريت 

 2018ابريت لتدة عام مق  الباطنة العامة داتنراه   أمراض   محتــند على صــنان ط/  -

 2019وتى ابريت 

ابريت لتدة عام مق  الباطنة العامة أمراض     داتنراه  محتد شفيق محتد محتد ط/  -

 2019وتى ابريت  2018

لتدة عام مق   الصدرية والتدرن االمراضماعستير   منى فرج الشربينى محتد ط /  -

 2017وتى أاتنبر  2016أاتنبر 

وتى أاتنبر  2017ماعستير  الجراوة العامة مق أاتنبر     محتد صالح عبد الحتيد ط/  -

2018  

وتى أاتنبر  2016ماعستير  الجراوة العامة مق أاتنبر ط/ ابراهيم أوتد ابراهيم التداح   -

2017  

العبد  ماعستير أمراض القل  واالوعية الدمنية لتدة عام مق أاتنبر ط/ أميرة عبد الرازق  -

 2018وتى أاتنبر  2017

ط/ وتدان أوتد عبد العايم وسق   ماعستير  أمراض القل  واالوعية لتدة عام مق ابريت  -

   2018وتى ابريت  2017

 ثالث سننات تدة ل  أمراض القل  واالوعية الدمنية  ط/ بينمى محتد بينمى محتد  ماعستير  -

 2017وتى أاتنبر  2014مق أاتنبر 

وتى ابريت  2018ط/ ايتان وسق محتد البيدادى   ماعستير  الط  الطبيعى لتدة ابريت  -

2019  

لتدة عام مق   التخدير والعناية الترازةماعستير    محتد ينسف السيد محتد الحايم ط/  -

 2018 أاتنبروتى  2017  أاتنبر

 2016محتد محتد وتدان وليته  ماعستير  عراوة العاـام لتدة عام مق ابريت ط/ اسالم  -

 2017وتى ابريت 

وتى  2016أاتنبر ماعستير  عراوة العاـام لتدة عام مق ط/ أوتد محتند مبروك    -

 2017أاتنبر 

 

لتدة عام مق ابريت ط/ محتد صال  عبد الخالق اينب   ماعستير  ط  وعراوة العيق  -

 2017ابريت  وتى 2016

 2016ط/ شيتام على وسق سالم   ماعستير  التنليد وأمراض النسام لتدة عام مق أاتنبر  -

 2017وتى أاتنبر 

ط/ شيتام متنلى عتيرة التسلنت   ماعستير  االمراض الجلدية والتناسلية لتدة عام مق  -

 2018وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

أاتنبر لتدة عام سرة ماعستير  ط  اال التعطىهبه أوتد السيد صالح الديق عبد ط/  -

 2018وتى أاتنبر  2017

مق  يق لتدة عام  أمراض القل  واالوعية الدمنيةدبلنم   محتند ابراهيم محتند الدسننى  ط/  -

 2019وتى أاتنبر  2017أاتنبر 

لتدة عام مق ابريت  االمراض الصدرية والتدرندبلنم     صبحى السيد على وسق ط/  -

 2019وتى ابريت  2018



لتدة عام مق  االمراض الصدرية والتدرندبلنم  ط/ أمانى عبد التنصف محتند شهاب    -

 2019وتى ابريت  2018ابريت 

دبلنم  االمراض الصدرية والتدرن لتدة عام مق ابريت ط/ السيد محتد عبد السالم ياسيق    -

 2018وتى ابريت  2017

وتى ابريت  2011وسق سليم فاوى   دبلنم  ط  االطفال لتدة عام مق ابريت ط/ على  -

2012 

 0التنافقة على ايقاف القيد لالطبام التذانريق بعالية  -القرار :
 0نقت  القيد   لدرعة التاعستير والداتنراه والدبلنم    -:تاسعا

 

عامعة  مق الية الط    والحنجرة عراوة االنف وااللنماعستير   اسالم عندة التصيلحى شاهيق ط/  -2

 نناة السنيس الى الية الط  عامعة   التننفية  

عامعة  مق الية الط    عراوة االنف وااللن والحنجرةماعستير   ط/ أوتد محتد عبد العزيز فرج  -2

 نناة السنيس الى الية الط  عامعة   التننفية  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0   ةــــــــالتنافق -القرار :

مراض الصدرية والتدرن         منــــــ  دبلــــنم الدراســــات العليــــــا فى اال   -:عاشرا

ند تــم اعتتـاد نيدها لدرعــة التاعســـتير ة/ شيتام فنزى عبد الفتاح الشيخ للطــالبــــــ

والجـــزم 2016ووصت على الجـزم دورابريت 2015بدورة أاتنبر  االمراض الصدرية والتدرن  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017الثانى دورابريت

    التنافقــــــــة -قرار :ال
منـــــممممـ  دبلـــــــممممـنم الدراســـممممـات العليـــــممممـا فممممى االشممممعة التشخيصممممية       -:وممممادى عشممممر

االشمعة ند تـمـم اعتتمـاد نـــمـيده لدرعـمـة التاعســـــــمـتير البــــــة/ ننرة فتحى مصطفى علىللطــ

والجــممـزم 2013ل أاتممنبرالجـــــــممـزم دورووصــــــممـت علممى 2011أاتممنبربممدورة       التشخيصممية 

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2017الثانى دورابريت 

    التنافقــــــــة -القرار :
منــــــ  دبلــــــــنم الدراســــات العليــــــا فى طـــــــ  االســرة   للطــالبــــــة/    -:ثانى عشر

طمم  االسـممـرة   نممد تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير ايممات ابممراهيم محتممد محتممد     
والجــمممـزم الثمممانى دورابريمممت 2014ووصــــــمممـت علمممى الجـــــــمممـزم دورابريمممت 2013أاتمممنبربمممدورة  

 بتقـــــــــدير عـــــــام " عيد " 2016

    التنافقــــــــة -القرار :
 /ــــمـ  االسـمـرة   للطـمـال دبلـــــــمـنم الدراســـمـات العليـــــمـا فمى طــمنــــــ     -:ثالث عشمر

بممدورة  طمم  االسـممـرة   تـممـم اعتتممـاد نـــممـيده لدرعـممـة التاعســـــــممـتير عتـممـر فــممـاروق فــــممـؤاد 

والجــمممممـزم الثمممممانى دورابريمممممت 2015ووصــــــمممممـت علمممممى الجـــــــمممممـزم دورابريمممممت 2014أاتمممممنبر

 "  عدا  ـــــــدير عـــــــام " عيدبتقــ2016

    التنافقــــــــة -القرار :
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:راب  عشر

             هبه ماعد عبد هللا ابن شادىللطالبة/  التنليد وأمراض النسام     

 2012الجزم االول  أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه  -

 2015نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

    التنافقــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص /     -:خامس عشر

 سام  فنزى شحاته التصــرىللطال /  أمراض القل  واالوعية الدمنية   

 2012نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور ابريت  -

 2014نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دورأاتنبر  -

 قدير العام للطال  " ناع   " الت -

    التنافقــــــــة -القرار :
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتــــنراه  فى تخصـــص    -:سادس عشر 

 أوتد ابن زيد أوتد طعيتة للطال /    التناطق الحارة وصحتهاطــ    /

 2013ابريت نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول دور  -

 2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

    التنافقــــــــة -القرار :
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــص     -:ساب  عشر

 ياسر فنزى محتد الصــناف للطال  /  عراوة القل  والصدر  

  2012أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  -

 2016نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دورأاتنبر  -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

    التنافقــــــــة -القرار :
   /ومن  درعة الداتنراه  فى تخصـــصاعتتاد التقارير الفردية والجتاعية    -:ثامق عشر

 محتد محتد عبد اللطيف عامرطال  / لل ط  التناطق الحارة وصحتها 

  2012أاتنبر نج  الطال  فى امتحان داتنراه الجزم االول  -

 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان داتنراه الجز  م الثانى دور -

 التقدير العام للطال  " ناع   "  -

    التنافقــــــــة -القرار :
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:تاس  عشر

 هيثم صابر استاعيت ط  االطفــال     للطال / 

  2015واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %76.12التقدير العام للطال  " عيد عدا  " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:العشرون

 محتد وسانيق ابن عامر ط  االطفــال     للطال / 

  2015واصت على دبلنم دور ابريت   -

 %73.94التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -

    ــــــةالتنافقــ -القرار :
اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والعشرون

 طارق وامد محتد عفيفىتخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 2014واصت على دبلنم دور أاتنبر  -

 %74.5التقدير العام للطال  " عيد  " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :



اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والعشريق

 محتد أوتد رضا الدي  فرواتتخصـــص /  ط  االطفــال     للطال / 

 42.11بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32بتعدل فصلى  2016ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر نج  الطال  فى امتحان -

 %74.11التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والعشريق

 ولتى محتد داودايتان  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 40.61بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.19بتعدل فصلى  2015ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %74.8التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والعشريق

 والم عبد العاطى عبد الفتاح محتد  /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 44.5بتعدل فصلى 2014 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 34.89بتعدل فصلى  2015ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %79.39" بنسبة مئنيــةعداالتقدير العام للطال  " عيد  -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الخامس والعشريق

 محتد أننر ابراهيم التسدى  /تخصـــص /  ط  االطفــال     للطال 

 40.31بتعدل فصلى 2013 ابريتالطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور نج 

 34.42بتعدل فصلى  2016ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %74.73التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى اعتتاد    -:السادس والعشريق 

 االم محتد محتد خليت بسيننى /ةتخصـــص /  ط  االطفــال     للطالب

 41.11بتعدل فصلى 2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 33.31 بتعدل فصلى 2016ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %74.42التقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الساب  والعشريق

 نهال عتال ينسف محتد ينسفتخصـــص /  ط  وعراوة العيق         للطالبة/ 

 41.17بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 35بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر -

 %76.17" بنسبة مئنيــة عداالتقدير العام للطال  " عيد -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثامق والعشريق

 عبد هللا ابن زيد وتد رضنانتخصـــص /  أمراض القل  واالوعية الدمنية    للطال / 

 عبد هللا ابن زيد وتد رضنانالدمنية   للطال  / 



 2012واصت على دبلنم دور أاتنبر 

 %70.39ــةالتقدير العام للطال  " عيد " بنسبة مئني -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:التاس  والعشريق

 أمانى مصطفى مصطفى وشيشتخصـــص /  الط  الطبيعى والتأهيت      للطالبة/ 

 38.22بتعدل فصلى 2012نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 31.33بتعدل فصلى 2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دورأاتنبر  -

 %69.55التقدير العام للطال  " عيد   " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى تخصـــص /     -:الثالثنن

 محتد عصفنر أوتد ابراهيم عراوة العاــام  للطال / 

 41.27بتعدل فصلى  2013نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورأاتنبر 

 30.14ل فصلى بتعد2016  ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %71.41التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الناود والثالثنن

 وسام محتد رشدى أوتد ابن زيد تخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / 

 38.06بتعدل فصلى  2015 ابريتامتحان ماعستير الجزم االول دورنج  الطال  فى 

 32.39بتعدل فصلى 2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.45التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثانى والثالثنن

 أوتد محتد عبد الحى تخصـــص /  عراوة العاــام  للطال / 

 35.22بتعدل فصلى  2013 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دور

 32.47 بتعدل فصلى2016 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %67.69التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الثالث والثالثنن

 عتاد محتــد العريف تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 41.05بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 33.17بتعدل فصلى 2015 أاتنبرنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %74.22التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :

اعتتاد التقارير الفردية والجتاعية ومن  درعة التاعســـتير فى    -:الراب  والثالثنن

 محتد الاريف السيد النجار تخصـــص /  الجراوة العامـة        للطال / 

 37.83بتعدل فصلى  2014نج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم االول دورابريت

 32.92بتعدل فصلى 2016 ابريتنج  الطال  فى امتحان ماعستير الجزم الثانى  دور -

 %70.75التقدير العام للطال  "  عيد " بنسبة مئنيــة -

    التنافقــــــــة -القرار :



 

بشممأن التنافقممة القسممم علممى اعتممذار عممق دخممنل امتحممان لدرعممة الممداتنراه دور أاتممنبر 

 ط/ محتند فرج عبد النهاب  2017

 0التنافقــــــــة  -القرار :

 

تخصص / عراوة تصني  شهادة التاعستير للطبي  / عالم التتنلى عبد اللطيف عطية  -بشأن :

 بتقدير مقبنل  وتصب  التقدير "عيد "  1997االلن واالنف والحنجرة خريج دور أاتنبر 

 0التنافقــــــــة  -القرار :

 


	أ. .د/ محمد أحمد سامى قنديل                                رئيس اللجنة
	وكيل الكلية
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ أميرة عبد الحميد شرف الدين  دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" دراسة مستويات اسكلوريستين فى مصل الدم ودورها فى تكلس الاوعية الدموية فى مرضى الكلى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى      أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ياسين صلاح ياسين محمد   أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ محمود محمد عمارة     أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- د/ أحمد عبد الرحمن سنبل     أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	5- د/ خالد محمد أمين الزرقانى    مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- ط/ أمينة محمود أحمد زيدان  دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" بارا أوكسينيز 1 بمصل الدم وتعدد الشكل الجينى ( بون – كيو – 192 أر ) كعلامة لتصلب الشرايين فى مرضى الفشل الكلوى بمستشفيات جامعة المنوفية – مصر
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى    أستاذ ورئيس قسم الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد     أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ياسين صلاح ياسين        أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محمود محمد عمارة     أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	5- د/ نسرين جمال الدين الهلباوى   مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ روحية حسن العدل        أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	8- ط/ محمد السيد عبد المجيد الخولى ماجستير  جراحــة العظـــام
	الدقة التشخيصية لاختبار اوبراين فى اصابات الجزء العلوى من الشفة الحقية لمفصل الكتف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طاهر عبد الستار عيد      أستاذ جراحة العظام جامعة المنوفيــة
	2- أ.د/ عمرو عبد المرضى قنديل      مدرس  جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	9- ط/ عبد الرحمن ممدوح الشافعى   ماجستير  جراحــة العظـــام
	التصوير الاشعاعى والرنين المغناطيسى لالام العصص مجهولة السبب
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد صلاح الدين الزواوى  أستاذ ورئيس قسم الاشعة التشخيصية جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمود محمد هدهود      أستاذ جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	2- د/ أحمد فؤاد شمس الدين      أستاذ م  جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	4- د/ ياسر سعد الدين حنوت     مدرس جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	10- ط/ تامر سعيد محمد ابو على  ماجستير  جراحــة العظـــام
	" النتائج الوظيفية المترتبة على كسور الترقوه المعالجة غير جراحيا
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد البدوى شاهين   أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ أحمد ابراهيم زايدة      مدرس جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	11- ط/ بثينة محمود جودة عفيفى      ماجستير   الكيمياء الحيوية
	" دراسة الحامض النووى الربيوزى الرسول لمستقبلات الدوبامين (2) و(3) فى مرضى الفصام
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عزة محمد كامل عبد الله              أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عمرو سعيد شلبى                        أستاذم الطب النفسى    جامعة المنوفية
	3- د/ ايمان مسعود عبد الجيد مسعود           مدرس الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	12- ط/ أسماء محمود شكرى البنـا   ماجستير   الكيمياء الحيوية
	التعبير عن (دى جى سى ار 5) و (اتش يو ال سى ) فى سرطان الكبد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ غادة عزت حمودة              أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ سالى محمد الحفناوى           مدرس الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	3- د/ الشيماء محمود الحنفى        مدرس علاج الاورام جامعة المنوفيــــة
	13- ط/ محمد غالى محمد الششتاوى   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	النتائج قصيرة الاجل لرضى القصور الكلوى الحاد تحت العلاج بالاستصفاء الدموى بوحدة العناية المركزة بمستشفى المنوفية الجامعى - مصر
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد            أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- د/ أحمد محمد زهران                   أستاذ م  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمود محمد عمارة       أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	14- ط/ مصطفى محمود فراج    ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" حدوث التهاب الصفاق الجرثومى العفوى بين مرضى التليف الكبدى الذين يعانون من استسقاء بالبطن وعلاقته باستخدام مثبطات مضخة البروتون
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله عبد العزيز بهنسى     أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أشرف غريب ضلع        أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ محمد حمدى بدر              مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- د/ بلال عبد المحسن منتصر  مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	15- ط/ سارة عصام حسين القبانى  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة               أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد راغب توفيق         أستاذ م  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفي
	3- د/ خالد محمد أمين الزرقانى                  مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	16- ط/ مروة حسينى طه هيكل  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	دراسة العامل التنظيمنى انترفيرون -1 فى المرضى المصابين بسرطان الكبد الناتج عن الاصابة بفيروس سى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أشرف غريب ضلع                أستاذم  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد عز العرب عبد العليم             مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ محمد جمال الدين الهلباوى             مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	17- ط/ صابحة عبد المرضى على سيف  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" الميوكينـــات مملكة للاستكشــــاف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب           أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علاء عفت عبد الحميد             مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عماد محمد الشبينى            مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفيـــــــــة
	18- ط/ مى مجدى سعد زيد   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" دراسة العلاقة بين مستوى الماغنيسيوم فى الدم وتصلب الشرايين فى مريض الاستصفاء الدموى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى             أستاذ ورئيس قسم  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ياسين صلاح ياسين              أستاذ م   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ هبه السيد قاسم محمــــد        مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	19- ط/ دعاء محمد صلاح الدين محمد    ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	" تقييم الطرق المختلفة لتشخيص عدوى البكتريا العنقودية المقاومة للميثيسيلين المكتسبة فى المستشفيات
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- د/ ريم محسن الخولى    مدرس  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	20- ط/ أسماء محمود شكرى البنا    ماجستير  الكيمياء الحيوية الطبية
	" التعبير عن ( دى جى سى ار 5) و(اتش يو ال سى ) فى سرطان الكبد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ غادة عزت حمودة   أستاذ الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	2- د/ سالى محمد الحفناوى  مدرس الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	3- د/ الشيماء محمود الحنفى   مدرس علاج الاورام جامعة المنوفيـــــــة
	21- ط/ بثينة محمود جودة عفيفى   ماجستير  الكيمياء الحيوية الطبية
	" دراسة الحامض النووى الريبوزى الرسول لمستقبلات الدوبامين (2) و (3) فى مرضى الفصام
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عزة محمد كامل عبد الله   أستاذ م الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	2- د/ عمرو سعيد شلبى               أستاذ م الطب النفسى  جامعة المنوفية
	3- د/ ايمان مسعود عبد الجيد مسعود  مدرس الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	نتائج استخدام بيفاسيزوماب الموضعى فى علاج الاوعية الدموية بالقرنية
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ هشام محمد فؤاد المزار       أستاذ م   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ غادة زين العابدين رجب            مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" تقييم نتائج زراعة الحلقات فى القرنية المخروطية بالاسترشاد بالخريطة المماسية مقارنة بالخريطة المحورية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى            أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ عادل جــــــــلال زكــى              مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	مقارنة خرائط ارتفاعات القرنية الطبيعية والقرنية ذات الاشتباه بالمخروطية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صابر حامد السيد    أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز         مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	"دراسة العلاقة بين عامل النمو البطانى الوعائى وعوامل الاكسدة فى تكون ظفره العين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد فؤاد المزار      أستاذ م   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ سامح محمد الجوهرى              مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	3- د/ نهى ربيع محمد بيومى              مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	دراسة مقارنة لتأثير الزعفران (كروكس ساتيفس ) مقابل الصمغ العربى (اكاسيا سينيغال ) على الشريان الاورطى فى مرضى السكرى التجريبى المستحدث فى ذكور الجرذان البيضاء البالغة
	لجنة الاشراف
	2- أ.د/ مها السيد سليمان         أستاذورئيس قسم الهستولوجى   جامعة المنوفية
	3- د/ هالة محمد الحرون                   أستاذ م    الهستولوجى جامعة المنوفية
	4- د/ منى عبد المولى محمد سليمان         مدرس الهستولوجى جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	2- أ.د/ محمد ابو الفتوح شحاته          أستاذ علاج الاورام   جامعة المنوفية
	3- د/ هاجر عبد المجيد العجيزى         أستاذ م     علاج الاورام    جامعة المنوفية
	3- د/ سوزى فوزى جوهر               مدرس علاج الاورام    جامعة المنوفية
	4- د/ أسماء شمس الدين محمد          مدرس الباثولوجيا جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ناصر محمد عبد البارى          أستاذ علاج الاورام   جامعة المنوفية
	2- د/ ايمان عبد الرازق توفيق        أستاذ م     علاج الاورام    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سوزان أحمد الحسنين    أستاذ م     علاج الاورام    جامعة المنوفية
	4- د/ أشرف عبد الغنى السيد    مدرس علاج الاورام    جامعة المنوفية
	" دراسة دور مستقبل الببتيد العصبى Y 1 فى سرطان الثدى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ خالد كمال الدين عبد العزيز           أستاذ ورئيس قسم علاج الاورام   جامعة المنوفية
	2- د/ ايناس ابو بكر الخولى                    أستاذ م     علاج الاورام    جامعة المنوفية
	3- د/ الشيماء محمود الحنفى                 مدرس علاج الاورام    جامعة المنوفية
	4- د/ مروة محمد داوود                    مدرس الباثولوجـى جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى   أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى       أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجلاء محمد غنايم               أستاذم الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفيــة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية               أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همال        أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سالى محمد الحفناوى              مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                 مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية       أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2-.د/ حسام عبد الحميد ياسين     مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفيــــــــــة
	3- د/ محمد سيد محمد الغرباوى     مدرس المسالك البولية جامعة المنوفية
	" دراسة مستوى انزيم جلوكوز 6 فوسفات النازع للهيدروجين فى دم مرضى البهاق
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى     أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نجلاء محمد غنايم        أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفيــــة
	" تقييم تأثير عقار الافانافيل كعلاج لمشكلة شعف الانتصاب لدى الرجال المصابين بمرض السكرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية        أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ حسام عبد الحميد يس       مدرس  الامراض الجلدية جامعة المنوفيــــة
	التعبير المناعى الهستوكيميائى للبروتين السابع المرتبط بالالتهام الذاتى للخلايا فى الصدفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشــا         أستاذالامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ رحاب منير سمكة        أستاذ  الباثولوجــى جامعة المنوفيــــة
	3- د/ وفاء أحمد شحاته         مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	" درو مستقبل عامل النمو (1) شبيه الانسولين فى الصلع الوراثى عند السيدات
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همام          أستاذالامراض الجلدية  والتناسلية جامعة المنوفية
	2- د/ حسام عبد الحميد ياسين    مدرس الامراض الجلدية  والتناسلية جامعة المنوفية
	3- د/ شيرين فتحى محمود       مدرس الباثولوجـــى جامعــــة المنوفيـــــة
	39- ط/ أحمد أنور كمال عبد الحميد   ماجستير  طب الاسرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ محمد عبد الواحد جابر    أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2-.د/ صفا حمدى القلش             مدرس طـــب الاسرة  جامعة المنوفية
	40- ط/ مروة عبد المعبود بهنسى الشيخ      ماجستير  طب الاسرة
	" اضطرابات الحيض بين المراهقات فى مركز تلا محافظة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أسامة على ابراهيم الكيلانى     أستاذ التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ فاطة أحمد الاسريجــى       مدرس طـــب الاسرة  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هالة محفوظ بدران          أستاذ ورئيس قسم القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد أشرف رضا    أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	القرار :- الموافقة على تسجيل موضوع الرسالة للاطباء المذكورين بعالية 0
	ثانيا  تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير
	- ط/ أميرة عبد الحميد يسرى   ماجستير  طب الاطفال
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى        أستاذ ورئيس قسم  طب الاطفــال جامعــة المنوفية
	2- د/ حســـن سعـــــــــيد بدر      أستاذ م   طب الاطفــال جامعــة المنوفية
	3- د/ داليا حسنى ابو العلا           أستاذ م طب الاطفــال جامعــة المنوفية
	4- د/ دينا عبد الرازق ميدان       مدرس طب الاطفــال جامعــة المنوفية
	القرار :- الموافقــــــــــة 0
	ثالثا :-  إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	القرار :- الموافقـــــــة 0
	رابعا :- مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	القرار :- الموافقة على مد فترة الدراسة للاطباء المذكورين بعالية 0
	4- ط/ عاصم مدحت حسن محمود   دكتوراه  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد عبد العزيز         أستاذ القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد العزيز عمارة     أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد يحيى يحيى حجاب           استشارى القلب والاوعية معهد القلب القومى جامعة المنوفية
	5- ط/ أحمد مصطفى النجار     ماجستير التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمن عبد القادر شبانه        أستاذ ورئيس قسم التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هشام محمد السعيد برج       أستاذ م التوليد والنساء  جامعة طنطــا
	3- أ.د/ علاء الدين فتح الله الحلبى      أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ نبيه ابراهيم الخولى               أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	6- ط/ أحمد يحيى عبد المنعم عبد الله    ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هدى محمد السبكى     أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ هانى أحمد خيرى       أستاذ م طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عبد الرحمن جابر       أستاذ م طب وجراحة العين جامعة عين شمس
	7- ط/ ريهام محمود الشيخ   ماجستير الاشعـة التشخيصية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد صلاح الدين الزواوى       أستاذ ورئيس قسم الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى            أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد أحمد يوسف اسماعيل              أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة طنطــا
	8- ط/ محمود أحمد محمد ابو هندى   ماجستير الاشعـة التشخيصية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ زينب عبد العزيز على        أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ رانيا عصام الدين محمد        أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة طنطــا
	9- ط/ ايمان جمال دسوقى الجندى   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج         أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر   أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد عبد الوهاب صالح  أستاذ الامراض الجلدية   جامعة بنهــا
	10- ط/ ايات عبد العظيم عبد المعز النجار ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همــام        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر   أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أسماء محمد الرفاعى   أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة بنهــا
	11- ط/ شيماء كامل سعد المكاوى   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمد باشا        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ سامية عثمان نصار   أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطــا
	12- ط/ دعاء محمد جلال خلاف    ماجستير  طب المناطق الحارة وصحتها
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عاطف ابو السعود على   أستاذ ورئيس قسم المناطق الحارة جامعة المنوفية
	1- أ.د/ محمد علاء الدين نوح     أستاذ المناطق الحارة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نهلة السيد امام الجمال  أستاذ المناطق الحارة   جامعة الزقازيق
	13- ط/ هند جابر طلحه مصطفى   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد أنور خطــاب         أستاذ طـــــــب الاطفــــــال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ غادة محمد المشــد         أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة المنوفيــة
	3- أ.د/أليف عبد الحكيم علام      أستاذ م طب الاطفال معهد الكبد  جامعة المنوفية
	14- ط/ وفاء شوقى عبد الفتاح السبع    ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى    أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب      أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ داليا منير اللاهونى      أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ هبه سعيد المهدى     أستاذ طب الاطفال   جامعة طنطــا
	15- ط/ وفاء محمد أمين شعبان ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى    أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب      أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حامد محمد الشرقاوى   أستاذ طب الاطفال   جامعة طنطــا
	4- أ.د/ داليا منير اللاهونى      أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	16- ط/ مشيرة محمد نجيب ابو زنة   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فهيمة محمد حسان         أستاذ طــــــــب الاطفــــــــال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب           أستاذ طـــــــــب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشد           أستاذ م طــــــــــب الاطفال   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ اليف عبد الحكيم عامر  أستاذ م طب الاطفال   معهد الكبد  جامعة المنوفية
	17- ط/ محمود عبد المحسن عبد الفتاح  ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد عبد الباسط ابو العز      أستاذ طــــــــب الاطفــــــــال جامعة طنطا
	2- أ.م/ غادة محمد المشد                أستاذ م طـــــــــب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ داليا منير اللاهونى              أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	18- ط/ أسماء فتحى السيد زغلول ماجستير  طـب الصناعـــات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ جعفر محمد عبد الرسول      أستاذ الصحة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود السيد ابو سالم     أستاذ الصحة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محممد محمود البتانونى   أستاذ الصحة العامة جامعة القاهرة
	4- أ.م/ هويدا محمد انور الشاذلى   أستاذ م الصحة العامة جامعة المنوفيــة
	19- ط/ محمد أسامة سعيد العالم   ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هالة محفوظ بدران         أستاذ القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مى عبد المنعم سلامة       أستاذ القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة طنطـا
	3- أ.م/ نجلاء فهيم أحمد           أستاذ م القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	20- ط/ أسامة رمضان قنديل  ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سعيد شلبى منتصر    أستاذ القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد محمد عمارة        أستاذم  القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد كمال مجدى           استشارى أمراض القلب معهد القلب
	21- ط/ ايمان محمد سعيد عبد السلام     ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نوران يحيى عزب                  أستاذ الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هدى مختار عبد القادربحر         أستاذ الامراض الصدرية جامعة  طنطا
	3- أ.م/ رباب عبد الرازق الوحش         أستاذ الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	22- ط/ رحاب عبد الفتاح سعد    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش       أستاذ الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد حسين كامل           أستاذ الامراض الصدرية جامعة بنهـــا
	3- أ.م/ سامى سيد أحمد الدحدوح   أستاذ الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	23- ط/ رغدة سامى أحمد المليجى متارد  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوى       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ابراهيم محمد البغدادى         أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ممدوح أحمند جبر                أستاذ م الباطنة العامة  جامعةالمنوفية
	24- ط/ صفوت عبد الحليم محمود   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سناء سيد جزارين       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عمرو محمد جوالى  أستاذ م الباطنة العامة  جامعة طنطــا
	25- ط/ هبه كمال عبد الخالق   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود محمد عمارة   أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- جمال فتحى النجار                 أستاذ الباطنة العامة  جامعة طنطــا
	26- ط/ محمد مجاهد محمد   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الرؤوف قرنى       أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين  أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ لؤى محمد مبروك الاحول      أستاذ الباطنة العامة  جامعة طنطــا
	27- ط/ محمد عبد الفتاح محمد داود   ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ تغريد محمد فرحات        أستاذ طب الاسرة    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ابراهيم على فهمى كباش أستاذ الصحة العامة جامعة طنطـــا
	3- أ.د/ ناصر عبد البارى          أستاذ علاج الاورام جامعة المنوفية
	4- أ.م/ هالة محمد المصلحى   أستاذ م طب الاسرة    جامعة المنوفية
	-
	28- ط/ الحسين على محمد فاخر   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أسامة عبد الله الشرقاوى            أستاذ م التخـــــــــدير جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عز الدين صالح محمد                 أستاذ م التخـــــــــدير جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عمرو محمد حلمى           أستاذ م التخـــــــــدير جامعة قناة السويس
	لجنــــة المناقشـــة :-
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق فؤاد عبد الحميد كشك  أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد فرج القاصد     أستاذ الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ناصر محمد عبد البارى  أستاذ علاج الاورام جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عاطف عبد الغنى          أستاذ جراحة العامــة جامعة بنهــا
	4- أ.م/ سوزان أحمد الحسنين  أستاذ علاج الاورام جامعة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد ليثى علم الدين    أستاذ الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن أحمد البتانونى   أستاذ الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عاطف عبد الغنى سالم   أستاذ الجراحة العامــة جامعة بنهــا
	4- أ.م/ محمد صبرى عمار       أستاذ م الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد فرج القاصـد     أستاذ الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء عبد العظيم السيسى  أستاذ الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ سليمان محمد سليمان      أستاذ م الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محمد صبرى عمار       أستاذ م الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد قمر محمد الشرنوبى  أستاذ الانف والاذن جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل  أستاذ الانف والاذن جامعة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب   أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب   أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	القرار :الموافقة على تشكيل فى لجنة الفحص المناقشة للاطباء المذكورين بعالية 0
	1- ط/ السمانى يحيى الطاهر محمد   دكتوراه   جراحة المخ والاعصاب      لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	2- ط/ محمود حنفى قبارى  دكتوراه    أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 2017
	3- ط/ أحمد محمد عبد الحميد الشرقاوى  دكتوراه   أمراض الباطنة العامة لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	4- ط/ حسناء محمود عبد المعبود عزب   دكتوراه   طب الاطفال لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	5- ط / نانيس أحمد رضا الضرغامى   دكتوراه   الطفيليات  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	6- ط/ طارق محمد أحمد أحمد طريف    دكتوراه    أمراض الباطنة العامة لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	7- ط/ أحمد سعد حسب النبى  دكتوراه   الباثولوجيا الاكلينيكية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	8-- ط/ صفاء محمد عوضين شعير   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	9- ط/ أمانى سمير السيد محمد   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	10- ط/ هبه عبد الوهاب عبد الله السيد ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	11- ط/ الحسين على محمد فاخر   ماجستير التخدير والعناية المركزة لمدة عام من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2016
	12- ط/ دينا سامى فارس الدجوى    ماجستير طب الاطفــال لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى اكتوبر 2017
	13- ط/ محمود عبد المحسن عبد الفتاح أحمد ماجستير  طب الاطفال  لمدة عامين من أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2015
	14- ط/ وفاء محمد صابر فتح الله ابو عياد ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى اكتوبر 2017
	15- ط/ هدى محمود عبد الحميد عبد الغفار  ماجستير  السمعيات  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	17- ط/ غادة عبد المنعم عبد القادر وهبه     دبلوم الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من ابريل 2017  حتى ابريل 2018
	18- ط/- جورج جميل عياد ايوب  دبلوم أمراض القلب والاوعية الدموية        لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى اكتوبر 2017
	19- ط/ مارك موسى زكى موسى  دبلوم الجراحة العامة لمدة عامين من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2018
	20- ط/ أسماء ابراهيم عبد الله حسين   دبلوم  طب الاطفال لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	القرار :- الموافقة على ايقاف القيد للاطباء المذكورين بعالية 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة 0
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	السابع والاربعون :- بشـأن طلــــب الاعتذار عن دخـــــول امتحـــــان الشفـــــوى والعملى لمادة النساء للطبيب / بهاء الدين توفيق عامر
	الموضــوع :- ورد لنا من قسم التوليد وأمراض النساء الموافقة بتاريخ 18/4/2017 على طلب الاعتذار عن دخول امتحان الشفوى والعملى لمادة النساء للطبيب المذكور علما بأن الطبيب المذكور تقدم بطلب الاعتذار الاول عن مادة الشفوى والعملى نساء بدورة أكتوبر 2015 لظروف...
	- ويلتمس من سيادتكم الموافقة على قبول الاعتذار الثالث لظروف خاصة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	الموضــوع :- ورد لنا من قسم التوليد وأمراض النساء الموافقة بتاريخ 18/4/2017 على طلب الاعتذار عن دخول امتحان الشفوى والاكلينيكى توليد والشفوى مقرر اختيارى للطبيبة المذكورة
	علما بأن الطبيبة المذكورة تقدمت بطلب الاعتذار الاول عن مادة الشفوى والاكلينيكى توليد والشفوى ومقرر اختيارى بدورة أكتوبر 2016 وذلك لظروف خاصة
	- وتلتمس من سيادتكم الموافقة على قبول الاعتذار الثانى لمادة الشفوى والاكلينيكى توليد والشفوى مقرر اختيارى وذلك لظروف خاصة
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	التاسع والاربعون :- نقل القيد
	1- ط هانى جلال ابراهيم خفاجى  ماجستير  طب الاطفال من طب القاهرة الى طب المنوفية
	التاسع والاربعون :- بشـــأن الطلب المقدم لاستمرار التسجيل بقسم التخدير للطبيب / على محمد أحمد أحمد
	الموضــوع :-ورد لنا من قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الالم الموافقة بتاريخ 30/4/2017 على استمرار تسجيل الطبيب المذكور
	- علما بأن الطبيب المذكور تم تسجيله بدورة أكتوبر 2013 واجتاز الجزء الاول دور أكتوبر 2016 وتقدم بطلب تحويل بجامعة الازهر باسيوط من قبل
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	الخمسون :-تعديل المسمى خصص الطب الطبيعى والتأهيل ليصبح الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل
	الموضــوع :-
	ورد لنا من قسم الطب الطبيعى والتأهيل موافقة القسم 30/4/2017على تعديل المسمى للتخصص من الطب الطبيعى والتأهيل ليصبح الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل مستندأ بقرار وزارى رقم (4742) لتغييرالتخصص / الطب الطبيعى والتأهيل الى تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم وا...
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	الواحد والخمسون :- النظـــــــر فى زيادة دعـــــــم البحــــــــوث للعـــــــــام الجامعى 2017/2018
	الموضــوع :-
	ورد لنا من ادارة الدراسات العليا بالجامعة خطاب يفيد بموافاتهم  بموافقة مجلس الكلية بقيمة دعم البحوث للعام الجامعى 2017/2018
	نتشــــــرف باحاطــــــــة سيادتكــــــم بدعــــــــم البحــــــوث عن العام السابق
	1- دبلـــــــــــوم                 762.750
	2- الماجستير                   1012.750
	3- الدكتـــــوراه                2012.750
	القـــــــرار :- الموافقـــــــــة
	الاثنين والخمسون :-
	ما يستجــد من اعمــال0
	وكيل الكلية
	للدراسات العليا والبحوث
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ سالى عبد الونيس محيسن حسن   دكتوراه   الصحة العامة وطب المجتمع
	" وبائيات عدوى الميكروب الحلزونى بين الاطفال ( من سن 6-12 عاما ) – محافظة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ربيع الدسوقى البهنسى      أستاذ الصحة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ صفاء عبد الفتاح بدر   أستاذ الصحة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ هويدا محمد انور الشاذلى      أستاذ م الصحة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- د/ ياسر عطا غنيم                  مدرس الصحة  العامــة  جامعة المنوفية
	5- د/ شيماء شريف زكى سليمان     مدرس الصحة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- ط/ محمد السيد محمد عنير   دكتوراه    طب المناطق الحارة وصحتها
	" التعبير التفاضلى للحمض النووى الريبوزى الطويل الغير مشفر فى سرطان الكبد الناتج عن الالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن بى وسى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هانى سعيد صبرى       أستاذ المناطق الحارة   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ صفاء ابراهيم طايل     أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	3- د/ نجلاء سعيد العبد           مدرس المناطق الحارة   جامعة المنوفية
	3- ط/ محمد السيد سليمان أحمد    دكتوراه    التخدير والعناية المركزة
	" مقارنة اضافة عقارى الديكساميثازون والماغنيسيوم سلفات لعقار البيبفاكايين فى تخدير اللفافه الحرقفية بمساعدة السونار فى عمليات المفصل الوركى الاختيارى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ممدوح السيد لطفى        أستاذ التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عز الدين صلاح ابراهيم  أستاذ م التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	3- د/ رباب محمد حبيب            مدرس التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	4- ط/ هانى ابو زيد اسماعيل ابو زيد   دكتوراه   أمراض الباطنة العامة
	" دور الحامض النووى الدقيق 192 فى التشخيص المبكر لاورام الكبد الخبيثة المصاحبة للالتهاب الكبدى الوبائى سى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايهاب عبد العاطى              أستاذ الباطنة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ الســـــــــيد الشايب             أستاذ م الباطنة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ داليا حسنى ابو العلا        أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	4- د/ محمـــــــــد حمــدى             مدرس الباطنة العامة   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى        أستاذ الانف والاذن  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت           أستاذ الانـــــــف والاذن  جامعــــــــــة المنوفيــــــة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عادل محمـد الوكيــل       أستاذ الاشعة التشخيصية      جامعةالمنوفية
	2- أ.م/ رحاب محمد حبيب        مدرس الاشعة التشخيصية   جامعــة المنوفيــة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ولاء فريد عبد العزيز       أستاذ أمراض القلب      جامعةالمنوفية
	2- د/ أحمد مختار القرش          مدرس أمراض القلب      جامعةالمنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سلطان محمد سلطان       أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك      جامعةالمنوفية
	2- د/ محمد عبد المنعم الشاذلى    أستاذ م المسالك البولية      جامعةالمنوفية
	3- د/ فؤاد محمد زناتى             مدرس المسالك البولية      جامعةالمنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	12- ط/ طارق مسعـــد زيـــدان   ماجستير  جراحــة العظـــام  دبلوم
	" المقارنة بين تأثير البلازما الغنية بالصفائح الدموية ونخاع العظام المركز فى تاخر وعدم التئام كسور العظام
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود           أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان      أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد ابراهيم زايده               مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	13- ط/ محمود وفيق محمود الشيخ    ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	تشخيص وعلاج مرض الدوار
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ رشا علبى القبانى         أستاذ الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	2- د/ جيلان محمود سالم                 مدرس الامراض العصبية    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ خالد حاتم معروف    مدرس الامراض العصبية    جامعة المنوفية
	14- ط/ محمود اسماعيل أحمد البشبيشى  ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عمرو عبد المنعم درويش              أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ابراهيم ابراهيم المحلاوى             أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3- د/ سامى سيد أحمد الدحدوح                  أستاذم  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	4- د/ ريم محسن الخولى                        مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	15-ط/ ريهام محمد مصطفى جاب الله   ماجستير  الطب الطبيعــى والتأهيل
	دراسة مستوى – السيمافورين 5 أ- فى مصل الدم فى الكلى الذئبة وعلاقته بنشاط المرض
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان                أستاذورئيس قسم الطب الطبيعى جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علاء عبد العزيز لبيب            أستاذ م الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	3- د/ ايمان على عبد الله              مدرس الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	4- د/ سالى محمد ابراهيم الحفناوى      مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	16- ط/ دعاء السيد جنينــه     ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	طفرة جين العامل الخامس ليدن وطفرة جين البروثرومبين G20210A فى مرضى السرطان المصاحب بأحداث الانصام الخثارى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ خالد عبد المؤمن خليفة  أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- د/ محمد أحمد حلوه      مدرس  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	3- د/ سوزى فوزى جوهر    مدرس علاج الاورام جامعة المنوفيـــة
	17- ط/ ضحى سعيد سيد أحمد   ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	" تقييم دور التغيير الجينى للميثلين تتراهيدروفولات المختزل فى سرطان الثدى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ وليد محمد فتحى      أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- د/ محمد صبرى عمار       أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- د/ ثريا أحمد عمر           مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفيـــة
	18- ط/ دعاء شوقى محمـــد ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	" البودوكالكسسين فى البول كدليل للكشف المبكر لاعتلال الكبيبة فى المرض الكلوى فى مرضى النوع الثانى للسكرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد       أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ وليد عبد المحسن شهاب الدين أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- د/ بلال عبد المحسن منتصر     مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	19- ط/ الشيماء ربيع سليمان الخولى   ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	" العلاقة بين التعدد الجينى لانزيم ميثيل تتراهيدروفوليت ريداكتاز والتوتر الاوكسيدى فى مرضى انيميا البحر الابيض المتوسط
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ روحية حسن العدل        أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عماد فهيم عبد الحليم       أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	3- د/ محمد جمال الدين الهلباوى   مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	مقارنة بين صمان أحمد والدايود ليزر لعلاج الجلوكاما المستعصية
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ هانى أحمد خيرى        أستاذ م   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ معتز فايز الصاوى             أستاذ م   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	الموجات فوق الصوتية الفحص المجهرى البيولوجى فى الزرق
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار        أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ أسامة مرســى            مدرس   ط  ب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	قياس كثافة وعدسة العين لحالات القرنية المخروطية قبل وبعد عملية تصليب او اصركولاجين القرنية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حاتم محمد جاد مرعى    أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز         مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	"مقارنة بين الخريطة المحورية والخريطه المماسيه فى الرسم التخطيطى للقرنية فى تحديد مكان المخروط فى حالات القرنية المخروطية باستخدام الكايرا الخماسية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى سرحان     أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ أسماء محمد ابراهيم            مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" الاثنر برتوكول فى علاج القرنيه المخروطية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حاتم محمد جاد مرعى    أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ هانى أحمد خيرى        أستاذ   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر    أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى        أستاذورئيس قسم  الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سالى محمد الحفناوى            مدرس الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفيــة
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                      مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همام              أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى      أستاذ ورئيس قسم  الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رانيا محمد عزمى الشاذلى            أستاذ م  الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                 مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايمان  عبد الفتاح سليط     أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2-.د/ رحاب منير سمكة      أستاذ الباثولوجـــى  جامعة المنوفيــــــــــة
	3- د/ علا أحمد بكرى     أستاذم  الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                 مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	دراسة لتقييم تأثير تقدم العمر على الوظيفة الجنسية لدى سيدات المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر     أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	قياس الالبيومين المتغير بنقص التروية فى مصل الدم فى مرض الحزاز المسطح
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همام          أستاذالامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علا أحمد بكرى       أستاذ  م  الامراض الجلدية جامعة المنوفيــــة
	3- د/ شيماء الشافعى سليمان          مدرس الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	32- ط/ سماح محمد عبد السلام ودن    ماجستير  الفارماكولوجيــا
	" التأثير العلاجى المحتمل للميزنا على الالتهاب التقرحى للقولون المحدث بالدكستران سلفات صوديوم فى الجرذان
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها محمد البطش        أستاذ الفارماكولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكة         أستاذ الباثولوجــى جامعة المنوفيــــــــــة
	3- د/ عماد الدين متولى الحناوى  مدرس الفارماكولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	33- ط/ نها جلال على عطية  ماجستير  الميكروبيولوجيا  الطبية والمناعية
	عنوان الرسالة
	" دور اختبار البروتين الاساسى للفيروس الكبدى (سى ) فى تقييم العوامل المباشرة الجديدة المضادة للفيروسات لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى (سى ) بمستشفى حميات شبين الكوم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ وفاء أحمد زهران        أستاذ الميكروبيولوجيا  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسماء محمد البرلسى       مدرس الميكروبيولوجيا جامعة المنوفيــــــــــة
	34- ط/ أسماء يحيى عبد الله شرف الدين   ماجستير  الصحة العامة وطب المجتمع
	"ملاءمة الدخول والاقامة فى مستشفيات جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أميمة ابو الفتح محمد    أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ هالة مروان جبر           أستاذ م الصحة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ ياسر عطا غنيــم               مدرس الصحة العامة  جامعة المنوفية
	4- د/ شيماء شريف سليمان       مدرس الصحة العامة  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	ثانيا  تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ اية مجدى عبد الخالق علام    ماجستير  الطب الطبيعى
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان       أستاذ ورئيس قسم  الطب الطبيعى جامعــة المنوفية
	2- د/ سجى فرحات الجزار       مدرس الطب الطبيعى  جامعــة المنوفية
	2- ط/ محمد محمود السيد بخيت ماجستير  الجراحة العامـــة
	واضافة د/ أحمد محمد فوزى
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ محمد ليثى علم الدين   أستاذ  الجراحة العامة  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ فوزى ابو بكر محمود       مدرس  الجراحة العامة  جامعــة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد محمد فوزى              مدرس الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	ثالثا  إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	1- ط/ هاجر بلال جلال خلاف       ماجستير  الميكروبيولوجى  تعديل غير جوهرى
	" الكلبسيلا الرئوية فى مرضى السدة الرئوية المزمنة بمستشفيات جامعة المنوفية أثناء النوبات الحادة
	خامسا  مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	2- ط/ هبه فرج محمد منصور سلامة    دكتوراه  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد السميع محمد      أستاذ ورئيس قسم التوليد والنساء  جامعة الازهر
	2- أ.د/ أحمد نبيل عبد الحميد        أستاذ التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد اسماعيل صبرى     أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ طارق محمد سيد              أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	3- ط/ هشام كامل حسن عبد القادر   دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فؤاد محمد غريب      أستاذ جراحة التجميل   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد مجاهد      أستاذ جراحة التجميل   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ طارق فؤاد كشك   أستاذ جراحة التجميل   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ فوزى أحمد حمزة        أستاذ جراحة التجميل   جامعة الازهر
	4- ط/ سمية جلال محمد جعفر      ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى     أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ نعيم محمد داوود             أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطـــا
	5- ط/ تقية فؤاد مرسى العزباوى    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب    أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء حسن مرعى        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ بسمة مراد على          أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطــا
	4- أ.م/ علا أحمد بكرى         أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	6- ط/ رحاب رضا السيد طلبه   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج     أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هشام نبيل خالد       أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ شيرين حسنى أحمد   أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة بنهــا
	7- ط/ مريم محمد طه مصطفى  ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمد باشا   أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد عبد الوهاب صالح  أستاذ الامراض الجلدية   جامعة بنها
	8- ط/ نور الدين حسين حسن الحلوانى    ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حاتم محمود سلطان       أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن أحمد البتانونى      أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ نبيل محمد شديد          أستاذ الجراحة العامة   جامعة بنهــــا
	13- ط/ هانى حامد أحمد سعد    ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى        أستاذ ورئيس قسم طــب الاطفـال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب         أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة المنوفيــة
	3- أ.د/غادة محمد المشـــد        أستاذ طـــــــــب الاطفال جامعة المنوفية
	4- أ.د/على عبد اللطيف عافية  أستاذ طـــــــــب الاطفال جامعة الازهر
	14- ط/ محمد مصطفى محمد دبدب   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ثابت محمود    أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب      أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ نبيل مصطفى العيسوى      أستاذ طب الاطفال   جامعة طنطـا
	15- ط/ اسلام ابراهيم حجازى     ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد عبد العزيز     أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	2- أ.د/ مجدى محمد المصرى         أستاذ  القلــــــب والاوعيـــــــة جامعـــــــــــــة طنطـــا
	3- أ.د/ غادة محمود سلطان        أستاذ م القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	16- ط/ محمد يسرى ابو زيد    ماجستير  جراحة العظــام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طاهر عبد الستار عيد   أستاذ جراحة العظـام  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمــود هدهــــود  أستاذ جراحة العظـام  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمـــد فاضـــــل  أستاذ جراحة العظـام  جامعة القاهرة
	17- ط/ أحمد قطب ابراهيم بركات    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ابراهيم ابراهيم المحلاوى      أستاذ م الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ايرين محمد صابر السيد        أستاذ م الامراض الصدرية جامعة القصر العينى
	3- أ.م/ محمد عبد الستار اغا            أستاذ م الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	18- ط/ محمد السيد محمد عمارة   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى       أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة  أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ابراهيم محمد بغدادى          أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	4- أ.د/ كمال محمد عكاشــة            أستاذ الباطنة العامة  جامعة طنطـــا
	19- ط/ محمود السيد الشيخ  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- د/ محمد أحمد عبد الحافظ        مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ علاء عفت عبد الحميد   مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	20- ط/ أحمد مجدى عيسى ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى جاب الله النجار        أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ لؤى محمد الاحــول              أستاذ الباطنة العامة  جامعة طنطــا
	3- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى         أستاذ الباطنة العامة  جامعةالمنوفية
	4- أ.م/ علاء الدين عبد السلام داوود  أستاذ م الباطنة العامة  جامعةالمنوفية
	21- ط/ محمود  صابر زجوله    ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى جاب الله النجار     أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عقل راضــى           أستاذ الباطنة العامة معهد الكبدجامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد راغب توفيق              أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفيـــــــة
	22- ط/ مى كمال عبد المجيد باص   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ طارق المهدى قورة       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد عقل راضــى      أستاذ الباطنة العامة معهد الكبد  جامعة المنوفية
	23- ط/ هانى محمد شاكر العدل    ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب    أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن فتحى عبد الحليم     أستاذ الباطنة العامة  جامعة الزقازيق
	3- أ.م/ السيد ابراهيم الشايب       أستاذ م  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	24- ط/ محمد رفعت حامد أحمد    ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد عطية    أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز متولى أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ياسر عبد المنعم الهندى    أستاذ الباطنة العامة  جامعة الزقازيق
	25- ط/ خالد تحسين أحمد جبر   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سناء سيد جزارين        أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مصطفى محمد النجار أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ لؤى مبروك الاحول        أستاذ الباطنة العامة  جامعة طنطـا
	4- أ.م/ علاء عبد السلام داوود   أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	26- ط/ شيماء حمدته ابراهيم البدوى  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد عطية     أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمـــــد حســـــن علـــــى       أستاذ الباطنة العامة  جامعة الزقازيق
	3- أ.د/ ياســـــــين صـــــــلاح ياسين   أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محمد عبد الرؤوف قرنى          أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفيــــة
	27- ط/ اية على عبد الله الحنفى   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى       أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة  أستاذ الباطنـــــة العامـــــــــة  جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ كمال عكاشـــــة               أستاذ الباطنة العامـــــة  جامعة طنطــــــــا
	28- ط/ سارة ابراهيم محمد عطيه ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق المهدى قورة         أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجلاء علام أحمد            أستاذ الكبد معهد الكبد القومى جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمود محمد عمارة           أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	29- ط/ علياء سمير توفيق ابو النجا    ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى جاب الله النجار        أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ طارق المهدى قورة            أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد عقل راضــى          أستاذ الباطنة العامة  معهد الكبد جامعة المنوفية
	4- أ.د/ محمد عبد الروؤف         أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	30- ط/ أحمد شعبان أحمد محمد   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوى       أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سناء جزارين                   أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ممـــدوح جبر             أستاذ الباطنة العامة  جامعة طنطــا
	31- ط/ الزهراء أحمد محمود فرج شريف   ماجستير  الفسيولوجـــى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الفتاح بندارى        أستاذ الفسيولوجى   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ باتعة محمد الكافورى            أستاذ الفسيولوجى جامعة عين شمس
	3- أ.د/ جرجس صبرى يوسف حنا      أستاذ الفسيولوجى   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ يحيى محمد نجيب                  أستاذ م الفسيولوجيا جامعة المنوفية
	32- ط/ بسمة شكرى حامد ابراهيم    ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد هانى شحاته          أستاذ ورئيس قسم طب الاسرة  جامعة حلوان
	2- أ.د/ تغريد محمد فرحات        أستاذ طب الاسرة    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمود السيد ابو سالم      أستاذ الصحة العامة جامعة المنوفية
	4- أ.م/ هالة محمد المصلحى   أستاذ م طب الاسرة    جامعة المنوفية
	33- ط/ هبه الله مطيع اسحق عمر   ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أميمة ابو الفتح محروس           أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر           أستاذ الامراض الجلدية     جامعة المنوفية
	3- أ.م/ مها عبد الرحمن موافى          أستاذ م طب الاسرة القصر العينــى
	4- أ.م/ هالة محمد المصيلحــى         أستاذ م طب الاسرة جامعة المنوفية
	34- ط/ هند نبيه عبد الحليم عبد الله  ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ تغريد محمد فرحات         أستاذ طب الاســرة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صافى ناز السعيد شلبى   أستاذ الصحة العامة جامعة طنطـــا
	3- أ.د/ على الشافعــى                 أستاذ طــــب الاطفال جامعة المنوفية
	35- ط/ مريم عاطف محمد جلهوم  ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ تغريد محمد فرحات         أستاذ طب الاســرة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر    أستاذ الصحة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مروة مصطفى سعيد      أستاذ م طب الاســرة    القصر العينى
	36- ط/ أنور أحمد صابر صالح فايد ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ تغريد محمد فرحات         أستاذ طب الاســرة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هالة محمد المصيلحى       أستاذ م طب الاسرة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد عبد الواحد أحمد     أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	4- أ.م/ غادة محمود خفاجى          أستاذ م طب الاسرة  جامعة المنوفية
	37- ط/ هشام محمد عبد اللطيف ابو قورة       ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى            أستاذ ورئيس قسم الامراض النفسية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم                 أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عادل عبد الكريم بدوى              أستاذ الطب النفسى  جامعة طنطــــا
	38- ط/ محمد فتحى عبد الحكيم عبد المنعم   ماجستير  جراحة الانف والاذن والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صفاء عبد الظاهر                 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب           أستاذ الانف والاذن  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ هشام عبد الحميد فرج             أستاذ الطب الشرعى جامعة المنوفية
	4- أ.د/ عادل ثروت طــه                    أستاذ الانف والاذن جامعة المنوفية
	39- ط/ محمد فوزى حسينى سحالى   ماجستير  جراحة الانف والاذن والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى           أستاذ ورئيس قسم الانف والاذن جامعة المنوفية
	2- أ.د/ الحسينى الحسينى شريف            أستاذ الانف والاذن  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوى           أستاذ الانف والاذن  جامعة المنوفية
	4- أ.د/ محمد ناصر الشيخ                  أستاذ الانف والاذن  جامعة طنطـــا
	40- ط/ نجلاء سامى عبد الهادى حماد ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد صدقى محمود زكى       أستاذ التخدير والعناية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ خالد موسى ابو العينين          أستاذ التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ نجوى محمد عبد الغنى  أستاذم  التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	1- ط/ وليد محمد عبد الحليم    دكتوراه   أمراض الباطنةالعامة       لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 2017
	- ط/ وليد أحمد محمد حيدر   دكتوراه   أمراض القلب والاوعية الدموية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	2- ط/ ليلى عمار على البدوى   ماجستير  التوليد وأمراض النساء  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	3- ط/ وفاء محمد محمد الششتاوى    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	4- ط/ هبه خليل عبد الحميد المليجى ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	5- ط/ محمد فوزى حسينى سحالى   ماجستير  جراحة الانف والاذن والحنجرة  لمدة عام من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2016
	6- ط/ محمد محمود السيد بخيت ماجستير  الجراحة العامة   لمدة عام من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2015
	7- ط/ مايكل عبد المسيح عطية   دبلوم الامراض الصدرية  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	السابع والاربعون :   أسماء المتقدمين لدورة القيد والحاقهم على دورة ابريل 2017 لبعض التخصصات المختلفة
	الموضــوع :-ورد لنا من بعض الاقسام المختلفة على قبول دورة القيد لدرجة { دبلوم –ماجستير – دكتوراه } دورة ابريل 2017 لتخصصات مختلفة وهم كالاتى :-
	تابع :-
	التامن والاربعون :- ورد لنا من قسم طب الاطفال الموافقة على عدم تحويل اى طالب مسجل لدرجة الدبلوم الى درجة الماجستير واعلام الطلاب بذلك وتفادى الدورات القادمة
	القرار :- الموافقــــــــــة
	الثامن والاربعون :-
	نتشـــــــــرف بالاحاطـــة :-
	امتحانات الجزء الاول {  دبلوم – ماجستير – دكتوراه } بنظـــــام الساعـــــــات المعتمــدة
	فى الفترة من 8/10/2017 حتى 26/10/2017
	امتحانات الجزء الثانى {  دبلوم – ماجستير – دكتوراه } بنظام الساعات المعتمدة
	نظام قديم { ماجستير جزء ثانى – دبلـــــــوم – دكتــــــــــوراه }
	فى الفترة من 29/10/2017 حتى 16/11/2017
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا:-   تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ أحمد صهيب ابراهيم فتحى  دكتوراه   علاج الاورام والطب النووى
	" النتائج الاكلينيكية لتكثيف العلاج الكيميائى – الموجه لمرضى الاورام الليمفاوية اللاهودجكينية ذات الخلايا (ب) المنشطة 0
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق عبد المنعم هاشم         أستاذ علاج الاورام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد ابو الفتوح شحاته    أستاذ علاج الاورام جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ايناس ابو بكر الخولى     أستاذ م علاج الاورام جامعة المنوفية
	4- د/ الشيماء محمود الحنفى     مدرس علاج الاورام جامعة المنوفية
	2- ط/ ابراهيم على ابراهيم سليمان   دكتوراه    جراحة التجميل
	" الجيل الثانى من ممددات الانسجة ذاتية النفخ : بعد جديد فى ممددات الانسجة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق فؤاد عبد الحميد كشك       أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ داليا مفرح السقــا                 أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ أشرف محمود الرهاوى          استشارى جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- ط/ أحمد رياض العشماوى   دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	علاقة تذبذب مستوى السكر بالدم بامراض القل المستترة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى جاب الله النجار             أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء الدين عبد السلام داود        أستاذم  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ وليد عبد المحسن شهاب الدين      أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محمود كامل أحمــد                     أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	5- د/ نسرين جمال الدين الهلباوى              مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	4- ط/ على شعبان على ابو فاطمة  دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" تقييم كالبروتكتين فى السائل البريتونى كوسيلة تشخيصية لحالات الالتهاب البكتيرى البريتونى التلقائى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى         أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السيد ابراهيم الشايب             أستاذم  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد عز العرب عبد العليم      مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	- د/ محمد جمال الدين الهلباوى            مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هالة حافظ محمد      أستاذ الاشعة التشخيصية      جامعةالمنوفية
	2- أ.م/ محمد شوقى عبد الله      أستاذ م  الاشعة التشخيصية   جامعــة المنوفيــة
	لجنة الاشراف
	9- ط/ محمود فرج محمود ابو موسى   ماجستير  جراحــة العظـــام
	علاج متلازمة النفق الرسغى جراحيا بواسطة فتحتين صغيرتين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى  أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى     أستاذ م جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	2- د/ أسامة جمال أحمد            مدرس   جراحـة العظــام جامعة المنوفية
	10- ط/ خليل محمد حسان حسن عبد الله   ماجستير  جراحــة العظـــام
	" الشق العظمى لعظمة الكعبرة مع أو بدون تقصير عظمة الزند لاستعدال الالتئام الخاطىء لكسور النهاية القاصية لعظمة الكعبرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود           أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الله الصاوى     أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ ياسر سعد الدين حنوت             مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	11- ط/ محمد يوسف محمد الشخيبى   ماجستير  جراحــة العظـــام
	" الدور الجراحى لتصليح التهابات الوتر العرقوبى ( اخيليس )
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود           أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى     أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ سامى صقــر               مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	12- ط/ سمر محمد محروس ابو قورة   ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أمل أمين عبد العزيز         أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمود موسى الحبشى             أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3- د/ مها يوسف الحفناوى                 أستاذم  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	4- د/ ريم محسن الخولى                  أستاذم  الامراض الصدرية جامعة المنوفية
	13- ط/ أحمد عبد الله أحمد فؤاد محمد  ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	" دراسة معدل انتشار مختلف الاعتلالات المصاحبة فى مرضى السدة الرئوية المزمنة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد عبد الرحمن على       أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ رباب عبد الرازق الوحش          أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سامى سيد أحمد الدحدوح   أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	14- ط/ محمد السيد أحمد الصفتى   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	العلاقة بين ثلاثى ايودوثيرونين الحر مع امراض الكبد غير الكحولية الدهنية فى موضوعات السواء الدرقية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى         أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علاء عبد السلام داوود             أستاذ م  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمد حمدى بدر              مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفيـــــــــة
	4- د/ ثريا أحمد عبد الحميد           مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	15- ط/ أمانى ابراهيم افندى    ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	تقييم الحمض النووى الحر خارج الخلية فى حالات سرطان الكبد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سهام أحمد خضير   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- د/ ايمان عبد الرازق        أستاذ م علاج الاورام   جامعة المنوفية
	3- د/ داليا حسنى ابو العلا    أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفيـــة
	دراسة مقارنة سمك المشيمية فى حالات النساء الحوامل الاصحاء والنساء الغير الحوامل الاصحاء وحالات تسمم الحمل باستخدام الماسح الضوئى المقطعى للعين
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ حاتم محمد جاد مرعى      أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ أسماء محمد ابراهيم       مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	نتائج استخدام راب القرنية البديلى فى حالات امراض القرنية المتقدمة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هانى أحمد خيرى       أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ سامح سعد مندور         مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	18- ط/ خلود نجدى عبد الحكيم داود    ماجستير التشريح والاجنة
	" تأثير مثبط مضخة البروتون على مكونات قرن أمون المجهرية فى ذكر الجرذ الابيض اليافع والدور المحتمل لمستخلص الجرجير دراسات هستولوجية وهستوكيميائية مناعية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى محمود الحبيبى     أستاذ التشريح والاجنة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وائل بدر الخولى                أستاذ م التشريح والاجنة    جامعة المنوفيــة
	3- د/ نهى محيى عيسى              مدرس التشريح والاجنة    جامعة المنوفية
	19- ط/ محمد عبد الله محمـــد   ماجستير  طب الاسرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ تغريد محمد فرحات       أستاذ طب الاسرة    جامعة المنوفية
	2-.د/ نجوى حجــازى              مدرس طـــب الاسرة  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود كامل أحمد          أستاذ م  القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق صلاح خليل     أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	ثانيا :- تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ منه الله جمال الدهشــان      ماجستير  جراحة الاذن والانف والحنجرة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ عادل ثروت طه      أستاذ الانف والاذن  جامعــة المنوفية
	2- د/ عصام عبد الونيس بحيرى     أستاذ جراحة الانف   جامعــة المنوفية
	3- أ.د/ خالد محمود زمــــزم         أستاذ الامراض الصدرية الاكاديمية العسكرية
	4- أ.م/ ابراهيم أحمد عبد الشافى   أستاذ م جراحة الانف والاذن جامعة المنوفية
	ثالثا :- إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	رابعا  مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	2- ط/ أمانى محمد صلاح الدين عبد العزيز   دكتوراه   الكيمياء الحيوية الطبية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ امتياز عبد القوى اسماعيل    أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة عين شمس
	2- أ.د/ نجلاء محمد غنايم               أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ماثر كامل الشافعـــى            أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ منال عبد العزيز سعفان           أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	3- ط/ ايمان صلاح الدين عرفات   دكتوراه   الكيمياء الحيوية الطبية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبحى عبد الحميد حسن       أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة طنطا
	2- أ.د/ نجلاء محمد غنايم               أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ماثر كامل الشافعـــى            أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ ايمان عبد الفتاح بدر            أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	4- ط/ أسماء صلاح مختار معطى   دكتوراه   السمعيــات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايناس أحمد قلقيله      أستاذ ورئيس وحــدة السمعيـــــــات جامعة طنطـــــــا
	2- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت  أستاذ ورئيس وحــدة السمعيـــــــات جامعة المنوفية
	3- أ.د/ جايد ب راى ن       أستاذ الانف والاذن    مستشفى شيلفيد التعليمى بالمملكة المتحدة
	4- أ.د/ عبد اللطيف الرشيدى  أستاذ ورئيس وحــدة السمعيـــــــات جامعة جامعــة المنوفيــة
	5- ط/ هانى محمد عبد العاطى الخولى   دكتوراه   جراحة المخ والاعصاب
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عادل محمود حنفــى       أستاذ ورئيس المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسر محمود البنـــا   أستاذ ورئيس المخ والاعصاب جامعة الاسكندرية
	3- أ.د/ عصام الدين جابر صالح  أستاذ جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	4- أ.د/ هشام يسرى أبو رحمه   أستاذ جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	6- ط/ نهلة محمد كامل جاب الله   دكتوراه    التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مجدى كمال خليــل        أستاذ التخدير والعناية معهد الكبد جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صفـــاء هــــــــلال     أستاذ التخدير والعناية  جامعة المنوفيــــــــــــة
	3- أ.د/ أحمد محمد الحرتى  أستاذ التخدير والعناية  جامعة طنطـــــــــا
	7- ط/ رشا على درويش       ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج     أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجوى محمد علوان      أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطــا
	3- أ.م/ مصطفى أحمد همام      أستاذ الامراض الجلدية   جامعةالمنوفية
	8- ط/ منى عيد صابر اسماعيل  ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب    أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ نيرة حسن مفتاح          أستاذ الامراض الجلدية   جامعة القاهرة
	4- أ.م/ عزة جابر عنتر فرج      أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	9- ط/ هالة البدوى عبد العظيم رزق   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر     أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد باشا أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ حنان محمد صبرى     أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة بنهــا
	10- ط/ أحمد خليل محمد على خليل    ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد فرج القاصد        أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حاتم محمود سلطان       أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد صبرى عمار        أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ أحمد يحيى أحمد فريد   أستاذ الجراحة العامة جامعة بنهـــــا
	11- ط/ محمد مصطفى سليمان   ماجستير الاشعة التشخيصية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مدحت محمد رفعت     أستاذ ورئيس قسم الاشعة التشخيصية جامعة بنها
	2- أ.د/ عادل محمد الوكيل        أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد رمضان الخولى   أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	12- ط/ نهال مبروك أحمد عيد     ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى        أستاذ ورئيس قسم طــب الاطفـال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب         أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة المنوفيــة
	3- أ.د/داليا منير اللاهونى        أستاذ م طـــــــــب الاطفال جامعة المنوفية
	4- أ.د/اليف عبد الحكيم علام   أستاذ م طـــــب الاطفال معهد الكبد جامعة المنوفية
	13- ط/ ابراهيم ندا طه جنــه   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فهيمة محمد حسان      أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سهير السيد ابو العلا     أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ اليف عبد الحكيم علام   أستاذ م طـــــب الاطفال معهد الكبد جامعة المنوفية
	14- ط/ محمد عادل حسن ابو قورة    ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى      أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد الرازق          أستاذ طب الاطفال   جامعة طنطــا
	3- أ.د/ أحمد أنور خطاب        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	15- ط/ محمد فتحى مصطفى صابر      ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هالة محفوظ بدران      أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	2- أ.د/ أسامة سند عرفــة     أستاذ  القلــــــب والاوعيـــــــة جامعـــــــــــــة بنهـــا
	3- أ.د/ غادة محمود سلطان        أستاذ م القلـــــــب والاوعيـــــــــة جامعة المنوفية
	16- ط/ ريمون صالح عدلى عبد الله   ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد موسى       أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	2- أ.د/ وليد ابراهيم عبده    أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	3- أ.م/ تيمــــور مصطفــى  أستاذ م القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة طنطــا
	17- ط/ أحمد حسن عدلى عبد الله    ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد أشرف رضــا        أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد العزيز عمارة أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة المنوفية
	3- أ.د/ السيد محمد فرج      أستاذ القلـــــب والاوعيــــــــــة جامعــــة الزقازيق
	18- ط/ وليد خيرى حامد السيد   ماجستير  جراحة الاذن والانف والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى     أستاذ الانف والاذن جامعــــة المنوفية
	2- ا.د/ ايمن السيد عبد العزيز   أستاذ الانف والاذن جامعــــة المنوفية
	3- أ.د/ الحسينى الحسينى شريف   أستاذ الانف والاذن جامعــــة المنوفية
	4- أ.د/ فتحى محمد عرفـــان         أستاذ الانف والاذن جامعــــة طنطــا
	19- ط/ محمد عبد الرحمن ابراهيم الديب ماجستير  جراحة الاذن والانف والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى      أستاذ ورئيس قسم  الانف والاذن جامعــــة المنوفية
	2- أ.د/ محمد قمر الشرنوبى             أستاذ الانف والاذن جامعــــة المنوفية
	3- أ.د/ ياسر عبد الوهاب خليل      أستاذ الانف والاذن جامعــــة المنوفية
	4- أ.د/ زكريا الراعـــى           أستاذ الانف والاذن  الاكاديمية العسكرية
	20- ط/ محمود محمد طه حلوة ماجستير  جراحة العظــام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هشام محمد موافى  أستاذ جراحة العظـام  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ممدوح فؤاد لاشين    أستاذ جراحة العظـام  جامعة طنطــا
	3- أ.د/ محمـــدعبد الله الصاوى  أستاذ م جراحة العظـام  جامعة المنوفية
	21- ط/ محمد حلمى محمد داود   ماجستير  جراحة العظــام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى  أستاذ جراحة العظـام  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد السميع الهراوى   أستاذ جراحة العظـام  الاكاديمية الطبية العسكرية
	3- أ.د/ طاهر عبد الستار عيد    أستاذ جراحة العظـام  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محمد حسن صبحــى    أستاذ م جراحة العظـام  جامعة عين شمس
	22- ط/ مى ابراهيم ابراهيم العشماوى    ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مها عبد الرافع البسيونى     أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نيفين أحمد عبد الحفيظ     أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة بنهــا
	3- أ.د/ أحمد عبد الرحمن سنبل   أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	23- ط/ ايلاف ابو زيد البنا   ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سهام أحمد خضير        أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية   جامعة المنوفية
	2- د/ ألفت محمد هندى           أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية   معهد الكبد جامعة المنوفية
	3- د/ داليا حسنى ابو العلا       أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية   جامعة المنوفية
	24- ط/ أميرة عبد المنعم نور الدين  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب         أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء عبد العزيز صبرى  أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنصورة
	3- أ.د/ ياسين صلاح ياسين             أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	25- ط/ سامح يوسف السيد الحلاب     ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب      أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة   أستاذ الباطنة العامة معهد الكبد جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمد نبيل سالم              أستاذ الباطنة العامة  جامعـــــــة بنى سويف
	26- ط/ سارة ابراهيم مصطفى الشهدى  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أمل فتح الله مقلد        أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عمر شفيق  أستاذ الميكروبيولوجيا   جامعة بنهـــا
	3- أ.د/ وفاء أحمد زهران       أستاذ الميكروبيولوجيا   جامعة المنوفية
	27- ط/ اسلام محمد محمد عبد الكريم شتله  ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ياسر ابراهيم  فتحى       أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وسام فريد عبد العزيز   أستاذ التخدير والعناية   جامعـةطنطــا
	3- أ.د/ نجوى محمد ضحــى              أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	28- محمود محمد عبد العليم البدوى    ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ياسر ابراهيم  فتحى       أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد على الضبع    أستاذ م التخدير   جامعة طنطــا
	3- أ.م/ نجوى محمد ضحى   أستاذ م التخدير   جامعة  المنوفية
	29-ط/ مروة عبد المنعم عبد الله محمود   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد محمد مغورى عبد المجيد      أستاذ م التخدير   جامعة عين شمس
	2- أ.م/ خالد موسى ابو العنين                 أستاذ التخدير   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ نجوى محمد ضحا                  أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	30- ط/ داليا أحمد سعد نوفــل  ماجستير  الطب الطبيعى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان          أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى         أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ علاء عبد العزيز لبيب        أستاذ م الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ سيف الدين محمد فرج       أستاذ الطب الطبيعى جامعة المنصـــورة
	31- ط/ وفاء عبد السميع محمود فاضل    ماجستير  الطب الطبيعى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان            أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء عبد العزيز لبيب        أستاذ م الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أمانى مصطفى ابو السعود        أستاذ الطب الطبيعى  جامعة الزقازيق
	32- ط/ أحمد على كمال هجرس     ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	أ.د/ أبو زيد عبد الله خضير         أستاذ الامراض العصبية  جامعة بنهــا
	2- أ.د/ أكثم اسماعيل امام                 أستاذ م الامراض العصبية جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عفاف زين العابدين          أستاذ م الطب النفسى  جامعة المنوفيـــــــــة
	33- ط/ محمد عبد الحليم الطنطاوى بدير ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمد عقدة          أستاذ الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وفيق محمود الشيخ        أستاذ الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ السيد محمد تاج الدين      أستاذ الامراض العصبية  جامعة طنطــا
	34- ط/ أسامة محمد ابو بكر         دكتوراه    أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الله مصطفى كمال         أستاذأمراض القلب  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسن خالد ناجــى                  أستاذ طب الحالات الحرجة جامعة القاهــرة
	3- أ.م/ محمود على سليمان             أستاذ م أمراض القلب  جامعة المنوفية
	القرار :- الموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للاطباء المذكورين بعالية
	1- ط/ نورهان أنور سعيد فتحى    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن   لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	2- ط/ وسام أحمد الدرينى    دبلــوم   الباثولوجيا الاكلينيكية     لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	الاثنين والاربعون  :- اعفاء الطالب/ خالد عماد سعد عبد الرازق سويلم المقيد لدرجة الماجستير   فى جراحة العظام   بدورة أكتوبر 2016  من حضور امتحان بعض المقررات لسابق دراستها فى حيث أنه حاصل على دبلــــوم تخصـص / جراحة العظام جامعة المنوفية
	* والامر معروض على مجلس الكلية للتفضل بالنظر فى الموافقة على اعفاء الطالب المذكور من حضور امتحان ومقررات الجزء الاول فى ماجستير جراحة العظام على أن يتحمل حضور وامتحان المقررات الأتية
	الثالث والاربعون  اعفاء الطالب/ محمد على صلاح ابو سمرة المقيد لدرجة الماجستير   فى الجراحة العامة    بدورة أكتوبر 2016  من حضور امتحان بعض المقررات لسابق دراستها فى ماجستير أمراض الباطنة العامة   حيث أنه حيث أنه حاصل على دبلــــوم تخصـص / الجراحة العا...
	* والامر معروض على مجلس الكلية للتفضل بالنظر فى الموافقة على اعفاء الطالب المذكور من حضور امتحان ومقررات الجزء الاول فى ماجستير جراحة العظام على أن يتحمل حضور وامتحان المقررات الأتية
	الرابع والاربعون :-
	ما يستجــد من اعمــال0
	وكيل الكلية
	للدراسات العليا والبحوث
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد لبيب دخان        أستا0ذ القلب والصدر  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عمرو محمد علامة    أستاذ م القلب والصدر   جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد حمدى عيانه       مدرس القلب والصدر   جامعة المنوفية
	2- ط/ هبه محمد صبحى الزفزاف  دكتوراه    طــب الاطفــال
	" تقييم الدعم الغذائى وارتباطة بنتائج مرضى الحالات الحرجة الذين تم قبولهم فى وحدة العناية المركزة للاطفال
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ على محمد الشافعى       أستاذ طـب الاطفـــال  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ داليا منير اللاهونى    أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- د/ نجوان يسرى صالح      مدرس طــب الاطفال   جامعة المنوفية
	4- د/ زين عبد اللطيف عمر    مدرس طــب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- ط/ رحاب باسم محمد حسن بركات   دكتوراه    طــب الاطفــال
	دور قدرة الطرد من الجليكوبروتين السطحى (بى ) فى استجابة المرضى للعقارات المضادة للصرح
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى         أستاذ ورئيس قسم طـب الاطفـــال  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ حسن سعيد عثمان بدر    أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- د/ سامح عبد الله عبد النبى      أستاذم الاشعة التشخيصية   جامعة المنوفية
	4- د/ محمد أحمد حلوة                أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية    جامعة المنوفية
	4- ط/ رأفت شعبان أحمد دياب   دكتوراه    جراحة التجميل والحروق
	مقارنة بين استخدام جهاز الضغط السالب واستخدام الغيارات ذات قوة الامتصاص العالية فى علاج الجروح شديدة الارتشاح
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد مجاهد      أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مدحت سامى على حسن           مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد ثروت نصار         مدرس  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	5- ط/ محمد عادل رمضان معطى    دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	دراسة مقارنة الانسولين فى مرضى التهاب الكبد الفيروسى C  قبل وبعد أخذ مضادات الفيروسات الجديدة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله عبد العزيز بهنسى         أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أشرف غريب ضلع                    أستاذم  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد عز العرب عبد العليم      مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	6- ط/ محمد على نصر ابراهيم    دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" تقييم (YKL-40  ) كعلامة تشخيصية مبكرة لمرض الاعتلال الكلوى السكرى فى مصل مرضى البول السكرى من النوع الثانى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد شعبان     أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد عبد الروؤف     أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ رانيا محمد عزمى الشاذلى           أستاذ م الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ خالد عبد المؤمن خليفة      أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت           أستاذ الانـــــــف والاذن  جامعــــــــــة المنوفيــــــة
	لجنة الاشراف
	12- ط/ محمد علاء الدين الحمزاوى  ماجستير  طــــب الطـــوارىء
	تقييم معيار مستشفى ملك ويلز فى اكتشاف الحاجة لنقل الدم الضخم فى مرضى الاصابات
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محرم عبد السميع محمد   أستاذ م الجراحة العامة  جامعةالمنوفية
	2-.د/ محمود سعيد عبد الحليم     مدرس الجراحـة العامة جامعة المنوفية
	13- ط/ مصطفى عبد الرحمن الجروانى ماجستير  جراحــة العظـــام
	" علاج الكسور الغير مستقرة اسفل الكعبرة بواسطة الشريحة الذاتية الغلق متعددة الزوايا
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى        أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الله الصاوى     أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ سامة جمال أحمــــد            مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	14- ط/ فخر الاسلام محمد أحمد عجيز   ماجستير  جراحــة العظـــام
	تثبيت كسور اسفل الكعبرة بواسطه شريحة عن طريق التدخل الجراحى المحدود
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود           أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عمرو صابر              مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	15- ط/ معتصم عبده شحاته ابو السعود   ماجستير  جراحــة العظـــام
	" علاج كيس العظم الدموى باستخدام الرقعه العظمية مقابل استخدام حقن نخاع العظام
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد البدوى شاهين          أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عمرو عبد المرضى قنديل   مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	16- ط/ أحمد حسام الدين أحمد عبد الفتاح   ماجستير  جراحــة العظـــام
	" تقييم ارتفاع عظمة الرضفة والمسل الخلفى لعظمة القصبة بعد عمل شق عظمى مفتوح لاعلى عظمة القصبة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكــى          أستاذورئيس قسم  جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ هشام فتحى غنيــم            أستاذ م  جراحــــــة العظــــــــــام  جامعة المنوفية
	3- د/ عمــاد بدوى                    مدرس جراحــــــــة العظــــــــــام  جامعة المنوفية
	17- ط/ محمود حسن ابو غابة  ماجستير  جراحــة العظـــام
	" دور الاشعة المقطعية متعددة المقاطع فى الكسور المفتتة ما بين مدورى عظمة الفخذ كمتنبأ لنتيجة التثبيت بواسطة مسمار الفخذ المتحرك
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد الموافـى          أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى       أستاذ الاشعة التشخيصية   جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد فؤاد شمس الدين             أستاذم  جراحـــة العظـام  جامعة المنوفية
	4- د/ بهاء زكريا محمــد                  مدرس جراحـــــة العظــام  جامعة المنوفية
	18- ط مصطفى جمال الدين محمود حجاج    ماجستير  جراحــة العظـــام
	" تقدير ارتفاع بعد استبدال مفصل الركبة الصناعى الكامل وتأثيرة على مدى الحركة بعد الجراحة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى         أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمد الصاوى حبيب     أستاذ م جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- د/ هانى السيد عبد الجواد     مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	19- ط/ محمد ابراهيم ابراهيم دبور ماجستير  جراحــة العظـــام
	" تقيم علاج كسور عظام المردوس حول الكاحل لدى الاطفال
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى         أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ هشام فتحى غنيم           أستاذ م جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- د/ عمادج بدوى بدوى          مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	20- ط/ محمد محمود عبد القادر    ماجستير  جراحــة العظـــام
	" مقارنة بين العلاج التحفظى والجراحى لكسور قاعدة العظمة المشطية الخامسة للقدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى         أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ هشام فتحى غنيم           أستاذ م جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- د/ سامى عبد الحى صقر       مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	21- ط/ عبد الله محمد محمد الشال      ماجستير  جراحــة العظـــام
	" علاج الخلع الامامى المتكرر لمفصل الكتف بطريقة لاتارجية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى            أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى       أستاذ م جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- د/ عمرو صابر السيد              مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	4- د/ عمرو عبد المرضى قنديل     مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	22- ط/ باسم خلف حفناوى    ماجستير  جراحــة العظـــام
	" تأثير المحور التشريحى والميكانيكى على وظيفة الركبة بعد عملية تركيب المفصل الصناعى للركبة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى            أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الله الصاوى       أستاذ م جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- د/ هانى السيد عبد الجواد          مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	23- ط/ أحمد السيد على أحمد  ماجستير  جراحــة العظـــام
	" اصلاح الاعوجاج المائل للداخل المتبقى من القدم المخلبية بواسطة القص العظمى المزدوج للعمود الداخلى والخارجى للقدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد الموافى            أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى    أستاذ م جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- د/ سامى عبد الهادى صقر         مدرس جراحة العظام    جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد العليم محمد الدرعى      أستاذ جراحة المسالك   جامعةالمنوفية
	2- د/ محمد مرزوق عبد الله           أستاذ م المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	3- د/ محمد عبدالجابر سليم              مدرس المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	" استخدام المخدر الموضعى للجلد أثناء تفتيت الحصوات بجهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد العليم محمد الدرعى      أستاذ جراحة المسالك   جامعةالمنوفية
	2- د/ محمد عبد المنعم الشاذلى        أستاذ م المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	3- د/ عاطف عبد اللطيف بدوى       مدرس المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	26- ط/ اية جابر ابراهيم كشك     ماجستير   الفارماكولوجيا الاكلينيكية
	" التأثير المضاد لفقدان الذاكره المحتمل للوسارتان وحدة أو مجتمعا بالدونيبيزيل على الخرف الوعائى المحدث ب ل – ميثيونفى الجرذان
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها محمد البطش          أستاذ م الفارماكولوجيا    جامعة المنوفية
	2- د/ داليا رفعت الشراكى         أستاذ م الباثولوجيا   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ صفا رياض الفقى           مدرس الفارماكولوجيا    جامعة المنوفية
	27- ط/ محمد السيد حلمى    ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية وانعاش الحركة فى مرضى ما بعد السكتة الدماغية الافقارية الحادة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى     أستاذ ورئيس قسم المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	2- د/ مصطفى صالح مليك                مدرس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ خالد حاتم عفيفى                 مدرس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	28- ط/ مروة دمرداش خضر    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عمرو عبد المنعم درويش         أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ رنا حلمى الهلباوى            أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد عبدالرحمن الاسدودى               مدرس الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	29- ط/ محمد عبده محروس على    ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	رويـــة حاسمــــه
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب       أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد أحمد عبد الحافظ            مدرس  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ علاء عفت عبد الحميد            مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفيـة
	30- ط/ محمد كمال سعــد  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	هل اعتلال الاوعية الدقيقة السكرى عامل خطر لنزيف دوالى المرىء فى مرضى التليف والسكرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أشرف غريب ضلع         أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ السيد صابر ابو النور     أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد حمدى بدر          مدرس  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	31- ط/ فادى وجدى توفيق مرقص    ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	دراسة تأثير السمنة على نسبة YKL-40 بالدم بهدف تقييم دوره كمؤشر مستقل لمرضى الفشل الكلوى الناتج عن مرض السكرى من النوع الثانى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمدعبد الرؤوف قرنى         أستاذ م  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد زكريا نوح                 مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ ثريا أحمد عمـر                مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	32- ط/ محمد سعيد عبد الله محمد  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" تأثير مرض السكرى على استجابة المرض المصريين المصابين بعدوى الالتهاب الكبد الوبائى المزمن (سى ) للادوية المضادة للفيروسات مباشرة التأثير
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أشرف غريب ضلع          أستاذ م  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد عز العرب عبد العليم              مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ سامح محمد سيف               استشارى أمراض الجهاز جامعة المنوفية
	34- ط/ محمد رضا عبد المنعم ليلة   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" التداخل المناعــى الهيكلى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب          أستاذ م  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد محمد الشبينى                مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	35- ط/ أحمد صلاح درويش   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة دبلوم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب          أستاذ م  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد محمد الشبينى                مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	36- ط/ الاء محمد ناصر حامد بحبح    ماجستير  الباثولوجيا
	قياس التعبير المناعى الهستوكيميائى لبروتين ال ( (ERG وال ( PTEN) فى سرطان البروستاتا
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هيام عبد السميع عياد    أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى   جامعة المنوفية
	2- د/ محمد ابراهيم شعبان        أستاذ م الباثولوجــى   جامعة المنوفية
	3- د/ مروة محمد داود               مدرس  الباثولوجيا جامعة المنوفيـــة
	التغيرات فى سمك المشيمية والطول المحورى مع تغيرات ضغط العين بعد استئصال دروب العين
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ حاتم محمد جاد مرعى      أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ عادل جلال زكى              مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	دور الموجات الفوق صوتية البيوميكرسكوبية فى تقييم العين بعد جراحة قطع التربيق وعمل ممر جراحى اسفل الصلبة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حاتم جاد مرعى       أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ أسماء محمد ابراهيم         مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب    أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر  أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشــا       أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شرين صبحى السيد            مدرس الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفيــة
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                      مدرس الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى             أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر       أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية -
	43- ط/ فاطمة فوزى السيد ندا   ماجستير التشريح والاجنة
	" تأثير البلازما الغنية بالصفائح الدموية على القرحة المعدية المستحدثةتجريبيا فى ذكور الفئران البيضاء البالغة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادى     أستاذ ورئيس قسم التشريح والاجنة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبير السيد الميهـــى               أستاذ م التشريح والاجنة    جامعة المنوفيــة
	3- د/ نهى محيى عيسى              مدرس التشريح والاجنة    جامعة المنوفية
	44- ط/ ايناس فتحى على على سليمان   ماجستير التشريح والاجنة
	" تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسى على جلد الفئران والدور المحتمل للدهان الموضعى لزين الزيتون : دراسة هستولوجية وكيميائية مناعية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هناء زكريا نوح              أستاذ التشريح والاجنة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وائل بدر الخولى            أستاذ م التشريح والاجنة    جامعة المنوفيــة
	3- د/ مروة عبد الصمد الغلام          مدرس التشريح والاجنة    جامعة المنوفية
	45- ط/ ساندى صلاح محمد الصاوى ماجستير  الميكروبيولوجيا  الطبية والمناعية
	عنوان الرسالة
	" تحديد السيدروفور كعامل ممرض لميكروب الانتيروبكتر فى عدوى المستشفيات والمجتمعاعات
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد بكر محمود        أستاذ الميكروبيولوجيا  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمان حسنى محمد سالم       مدرس الميكروبيولوجيا جامعة المنوفيــــــــــة
	46- ط/ ايمان طلعت عوض فايد ماجستير  طب الاسرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ أسامة على ابراهيم الكيلانى      أستاذ م أمراض النساء    جامعة المنوفية
	2-.د/ صفا حمدى القلش                    مدرس طـــب الاسرة  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هالة محفوظ بدران        أستاذ ورئيس قسم   القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد فهمى النعمانى    أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود على سليمان    أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	ثانيا :- تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	- ط/ ميادة جمال الدين محمود حجاج       ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ ايناس سعيد عيسى      أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعــة المنوفية
	2- د/ سوزان أحمد الحسانين           أستاذ م علاج الاورام    جامعــة المنوفية
	- ط/ أحمد محمد ابو الفضل ماجستير  التخدير والعناية المركزة وعلاج الالم
	واضافة د/ علاء الدين عبد السيد السقا
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ أحمد عبد الرءوف متولى   أستاذ  التخدير والعناية  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ أمانى سعيد عمار                        أستاذ م التخدير والعناية   جامعــة المنوفية
	3- أ.م/ علاء الدين عبد السيد السقا            مدرس التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ عمرو سيد سلامة                     رئيس قسم التخدير المستشفى الجوى  الاكاديمية الطبية العسكرية
	- ط/ عمرو محمد رفعت    ماجستير  طـــب الاطفــال
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سهام محمد رجب       أستاذ  طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ محمد عبد الرحيم سليمان     أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سامح عبد الله عبد النبى   أستاذ م طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	4- د/ زين عبد اللطيف عمــر        مدرس طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	- ط/ ايمان يحيى صفى الدين محمد عامر ماجستير  طـــب الاطفــال
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سهام محمد رجب       أستاذ  طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ محمد عبد الرحيم سليمان     أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سامح عبد الله عبد النبى   أستاذ م طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	4- د/ زين عبد اللطيف عمــر        مدرس طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	القرار :- الموافقة على تعديل فى لجنة الاشراف الاطباء المذكورين بعالية 0
	ثالثا إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	رابعا  مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	القرار :- الموافقة على مد فترة الدراسة للاطباء المذكورين بعالية 0
	2- ط/ منال عبد المنعم عبد الغنى الليثى  دكتوراه   الكيمياء الحيوية الطبية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نجلاء محمد غنايم               أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمان عبد الفتاح بدر          أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مها فتحى حمودة            أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ محمود عبد الرحمن زهران  أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة الاسكندرية
	3- ط/ ابراهيم ابو رية البنا    دكتوراه   الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ رنا حلمى الهلباوى        أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صباح أحمد محمد             أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة  القاهرة
	3- أ.د/ مها يوسف الحفناوى       أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	4- ط/ محمد عبد الله عبد العال سلامة    دكتوراه   جراحة القلب والصدر
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد لبيب دخان       أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الرؤوف خليل أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة القاهرة
	3- أ.د/ محمود البطــاوى     أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة القاهرة
	5- ط/ سومة السيد درويش    دكتوراه   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أمل فتح الله مقلد      أستاذ ورئيس قسم  الميكروبيولوجى  جامعة المنوفية
	2-أ.د/ نيرة أحمد عيسى    \  أستاذ الميكروبيولوجى  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مبرو محمود غنيم   أستاذ الميكروبيولوجى  جامعة المنوفية
	4- أ.د/ سمية عبد اللطيف عيسى  أستاذ الميكروبيولوجى  جامعة عين شمس
	6- ط/ اسلام محمد الدسوقى  دكتوراه    التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد محمد مغاورى      أستاذ التخدير والعناية جامعة عين شمس
	2- أ.د/ أحمد عبد الروؤف متولى    أستاذ التخدير والعناية  جامعة المنوفيـــة
	3- أ.د/ صفاء محمد هلال            أستاذ التخدير والعناية  جامعة المنوفيــة
	7- ط/ وليد محمــد عــلام   دكتوراه    الجراحــة العامـــــــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أشرف عبد الهادى زين الدين      أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد فـــرج القاصــــــــد          أستاذ الجراحـــــة العامــــــة  جامعة المنوفيـــة
	3- أ.د/ عاطف عبد الغنى سالم            أستاذ الجراحـــــة العامــــــة  جامعة بنهــــا
	4- أ.د/ حسام عبد القادر أحمد الفل    أستاذ الجراحـــــة العامــــــة  جامعة المنوفيــة
	8- ط/ محمود عبد الباسط عبده       ماجستر  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود عبد الباسط عبده       أستاذ طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	أ.د/ أحمد سامى الوهيدى                 أستاذ طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	3- أ.م/ فريد محمد وجدى                أستاذ طب وجراحة العين جامعة المنصورة
	4- أ.م/ حاتم محمد جاد مرعى         أستاذ م طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	9- ط/ أحمد عبد المجيد ناجى عطية   ماجستر  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صابر حامد السيد            أستاذ طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد كامل رأفت             أستاذ م طب وجراحة العين معهد الكبد جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سامح سعد ممدوح        أستاذ م طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	10- ط/ ماجد فتحى عبد اللطيف ليمونه    ماجستير طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الخالق ابراهيم السعدنى           أستاذ طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حمــدى الجـــــــزار                     أستاذ طب وجراحة العين جامعة بنهـــا
	3- أ.د/ أمين فيصل اللقــــوة                      أستاذ طب وجراحة العين جامعة المنوفية
	11- ط/ هاجر محمد أحمد باشا      ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى      أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر    أستاذ الامراض الجلدية   جامعةالمنوفية
	3- أ.م/ السيد شعبان هويدى  أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطـــا
	12- ط/ مى مدحت محمد على غانم   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط   أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مصطفى أحمد همام           أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ نيرة حسن مفتاح       أستاذ الامراض الجلدية   جامعة الازهر
	4- أ.د/ علا أحمد بكرى         أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	13- ط/ منار جميل ماضـى    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر     أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج       أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عزة جابر عنتر فرج         أستاذ م الامراض الجلدية   جامعةالمنوفية
	14- ط/ حسام أحمد عبد السميع خطاب    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى       أستاذ ورئيس قسم الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علا أحمد أمين بكرى  أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد عبد الوهاب صالح   أستاذ م  الامراض الجلدية   جامعة بنهـــا
	15- ط/ دعاء محمد عبد الجواد عطيفه   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد باشـا               أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ نهى نبيل دغيم                  أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطــا
	16- ط/ أسماء فوزى أحمد الغرابلى   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همام       أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر فرج            أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ حنان حسن صبرى        أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة بنها
	17- ط/ غادة غنيم حسن غنيم   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى     أستاذ ورئيس قسم الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عزة جابر عنتر      أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أسماء محمد الرفاعى     أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة بنهـــا
	18- ط/ محمد عبد العزيز الشرقاوى    ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الغنى عمارة    أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عصمت حمدى ابو زيد  أستاذ التوليد والنساء   جامعة طنطـا
	3-أ.م/ محمد عبد الله رزق         أستاذ م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ علاء مسعود جمعه       أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	19- ط/ ايمان محمود حجازى   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مجدى أحمد عبد الفتاح لولح      أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ تامر على عبد المعطى سلطان      أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عادل البيــــــــــــه                    أستاذ م الجراحة العامة   جامعة قناة السويس
	20- ط/ محمد أمين عبد المعبود زغلول   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ شوقى شاكر محمد جاد     أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمــــد علــــــى           أستاذ جراحة التجميل جامعة عين شمس
	3- أ.م/ شريف اسماعيل القشطى   أستاذ جراحة التجميل جامعة المنوفية
	21- ط/ اسلام محمــد الســـــــيد   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسام عبد القادر الفل      أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ على جمال الدين العرينى    أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد طارق فــــؤاد      أستاذ الجراحة العامة   جامعة الاسكندرية
	4- أ.م/ طارق محيى راجح     أستاذ م الجراحة العامة   جامعةالمنوفية
	22- ط/ حامــد علاء حامد ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حاتم محمود سلطان     أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد ليثى أحمد بدر أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عماد عبد الحافظ     أستاذ الجراحة العامة   جامعة بنهــــا
	4- أ.م/ طارق محيى راجح   أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	23- ط/ محمد ثروت أحمد نصار   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد ليثى أحمد بدر      أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شوقى شاكر جاد            أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ جمال ابراهيم البهاء      أستاذ الجراحة العامة   جامعة بنهـــــــا
	4- أ.م/ شريف محمد القشطى   أستاذ م جراحة التجميل جامعة المنوفية
	24- ط/ اسلام ابراهيم عبد المحسن ابراهيم   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق فؤاد كشك         أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شوقى شاكر جــاد        أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد أحمد مجاهـــد     أستاذ جراحة التجميل جامعــة المنوفيــــــة
	4- أ.د/ ايمـــن ابو المكــــارم       أستاذ جراحة التجميل جامعــة عين شمس
	25- ط/ حنان محمد جلال خلاف   ماجستير الاشعة التشخيصية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد العزيز معالى    أستاذ الاشعة التشخيصية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى      أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ داليا نبيل خليفة                  أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة الزقازيق
	26- ط/ أحمد عبد الحكم الحايس   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى        أستاذ ورئيس قسم طــب الاطفـال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبد الرحمن محمد المشد        أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة طنطـا
	3- أ.د/داليا منير اللاهونى        أستاذ م طـــــــــب الاطفال جامعة المنوفية
	27- ط/ ريهام سعيد محمد زيدان  ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فهيمة محمد حسان      أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب     أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مها عاطف توفيق    أستاذ طـــــب الاطفال جامعة المنوفية
	4- أ.د/ على عبد اللطيف عافية أستاذ طـــــب الاطفال جامعة الازهر
	28- ط/ شرين محمد الشاذلى    ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سهام محمد رجب      أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ داليا منير اللاهونى           أستاذ طب الاطفال   جامعةالمنوفية
	3- أ.د/ هناء أحمد العربى       أستاذ طب الاطفال معهد الكبد  جامعة المنوفية
	29- ط/ نهلة أحمد محمد اسماعيل   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى        أستاذورئيس قسم  طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مها عاطف محمد توفيق      أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	3- أ.د/ على عبد اللطيف عافيــه  أستاذ طب الاطفال   جامعة الازهـــر
	30- ط/ شيرين رشاد أحمد الشيمى   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى         أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى   أستاذ طب الاطفال جامعة الازهر
	3- أ.م/ غادة محمد المشد   أستاذ م طب الاطفال جامعة المنوفية
	31- ط/ حنان حسن على الشيتى   ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد خليفة عبد المؤمن      أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ منال عبد الواحد عيد   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة طنطــا
	3- أ.د/ محمد حمد حلوة   أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	32- ط/ مروة عادل محمد يونس   ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ روحية حسن العدل       أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ الفت محمد هندى           أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  معهد الكبد جامعة المنوفيـــة
	3- أ.م/ نهلة فكرى عثمان        أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	33- ط/ أحمد ابو الفضل أحمد القاضى ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايهاب أحمد الصعيدى         أستاذ المخ والاعصاب   جامعة طنطـا
	2- أ.د/ رشا على القبانى                  أستاذ المخ والاعصاب   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عفاف زين العابدينرجب           أستاذ م الطب النفسى  جامعة المنوفية
	34- ط/ أحمد فتحى محمد جاويش    ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوى     أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء الدين عبد السلام     أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ممــدوح جــبر             أستاذ الباطنة العامة  جامعـــــــة طنطــا
	35- ط/ ابتهال محمد السيد جلبط   ماجستير  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أمل فتح الله مقلد        أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مبروك محمود غنيم   أستاذ الميكروبيولوجيا   جامعة  المنوفيـــــــــــة
	3- أ.د/ رشدان محمد عرفــة     أستاذ الميكروبيولوجيا   جامعة بنهـــــــــــا
	36- ط/ ايمان عبد الله عبد الستار ابو حجازى  ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن أحمد راضـى        أستاذ م التخـــــــدير   جامعـــــة المنوفية
	2- أ.د/ عمرو محمد حلمى       أستاذ م التخدير والعناية   جامعـة قناة السويس
	3- أ.د/ نجوى محمد ضحــى     أستاذ م التخـــــــــــدير   جامعـــــة المنوفية
	37- ط/ ولاء سامى مختار عقيلة     ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد أحمد ياسين        أستاذ التخدير معهد الكبد  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أمانى سعيد عمار       أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيـــة
	3- أ.م/ نجوى محمد ضحى   أستاذ م التخدير   جامعة  المنوفية
	38- ط/ محمد عبد الرحمن عبد الحافظ   ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أمانى سعيد عمار       أستاذ م التخــــــــدير جامعــــــــة المنوفية
	2- أ.م/ ايمان سيد ابراهيم       أستاذ م التخدير معهد الكبد جامعة المنوفية
	3- أ.م/ اشرف مجدى اسكندر   أستاذ التخـــــــدير جامعـــــــــة المنوفية
	39-ط/ أسماء ابراهيم محمد الزويدى  ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حاتم أمين عطا الله            أستاذ التخدير   جامعة المنوفيــة
	2- أ.م/ عماد كامل رفعت            أستاذ م التخدير معهد الكبد  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عز الدين صالح                أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	40- ط/ محمد حسين السباعى محمد الصعيدى ماجستير  طب المناطق الحارة وصحتها
	1- أ.د/ حسام ابراهيم محمد          أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ميساء عبد الله الديب   أستاذ المناطق الحارة  جامعة الزقازيق
	2- أ.د/ جمال سعد الديب         أستاذ م المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	41- ط/ مصطفى ابراهيم أحمد الجغب   ماجستير  طب المناطق الحارة وصحتها
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عاطف ابو السعود على    أستاذ ورئيس قسم المناطق الحارة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد علاء الدين نوح      أستاذ المناطق الحارة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ راشد محمد حسن           أستاذ المناطق الحارة  جامعة الزقازيق
	42- ط/ وفاء السعيد ابراهيم سلامـه  ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ تغريد محمد فرحات       أستاذ طب الاسرة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سيد عبد الرحمن القفص        أستاذ الصحة  العامة   جامعة طنطا
	3- أ.د/ هالة محمد المصيلحى    أستاذ م طب الاســـرة  جامعة المنوفية
	43- ط/ صفاء عبد الرحمن يعقوب الشبكى  ماجستير  طـــب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ تغريد محمد فرحات       أستاذ طب الاسرة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد نيازى سليــم           أستاذ الصحة العامة   جامعة المنصورة
	3- أ.م/ هالة محمد المصيلحــى         أستاذ م طب الاسرة جامعة المنوفية
	القرار :-  الموافقة على تشكيل فى لجنة الفحص للاطباء المذكورين بعالية 0
	1- ط/ هادى صالح ابو عاشور    دكتوراه   جراحة التجميل والحروق  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	2- ط/ بيومى محمد بيومى محمد سيد     ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية    لمدة عامين  من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2016
	3- ط/ رنا على اسماعيل الدسوقى الحصرى  دبلــوم   الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	4- ط/ لمياء عبد الحفيظ أحمد الشيخ       دبلوم   أمراض الباطنة العامة لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	5- ط/ أحمد على كامل عين شوكة  ماجستير  الجراحة العامة      لمدة عام من أكتوبر2017 حتى أكتوبر 2018
	6- ط/ بيومى محمد بيومى محمد سيد   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية   لمدة عامين من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2016
	7-ط/ أميرة عبد الرازق ابو شنب   ماجستير  طب وجراحة العين   لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	8- ط/ أنس محمود الدهشان    ماجستير  جراحة الانف والاذن والحنجرة    لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	9- ط/ مروة أحمد صلاح الدين   ماجستير  طب وجراحة العين    لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	- ط/ دينا فؤاد سيف النصر    ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	10- ط/ أمانى صبرى محمد السيد    دبلوم التوليد وأمراض النساء   لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	القرار :-  الموافقة على ايقاف القيد للاطباء المذكورين بعالية 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة 0
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	التاسع والستون :- ورد لنا الطلب المقدم من ط/ سوزان أحمد على الشامى استثنـــــاء لدخــــــول
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	السبعون :- ورد لنا الطلب المقدم من ط/ ايهاب عزمى عبد الحميد حسن وذلك لدخــــــول
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	القرار :-  الموافقــــــــــة
	الثالث والسبعون  :-
	ما يستجــد من اعمــال0
	وكيل الكلية
	للدراسات العليا والبحوث
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد لبيب دخان        أستا0ذ القلب والصدر  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ يحى بلبع أنور بلبع     أستاذ القلب والصدر   جامعة المنوفية
	3- د/ اسلام محب ابراهيم      أستاذ م القلب والصدر   جامعة المنوفية
	4- د/ محمد أحمد الحاج على    مدرس القلب والصدر   جامعة المنوفية
	" دراسة الاستراتيجيات الجراحية المستخدمة لاستئصال أورام المجموعة الخلفية للمخ
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عادل محمود حنفى       أستاذ ورئيس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عصام الدين جابر صالح   أستاذ المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ حسام عبد الحكيم النعمانى   أستاذ المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	4- د/ محمد مرسى المشد              مدرس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	5- د/ ياسر بهجات السيسى           مدرس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	" مدى الاستئصال الجراحى مقارنة مع عوامل أخرى كمؤشر لتكرار  الورم السحائى بالمخ
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عادل محمود حنفى          أستاذ ورئيس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عصام الدين جابر صالح   أستاذ المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد جمال عزب           أستاذ المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	4- د/ سعيد اسماعيل الامام             مدرس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	5- د/ محمد عادل حسين     مدرس المخ والاعصاب  جامعة المنوفية
	4- ط/ سمر على محمد بلطــى    طــب الاســـرة
	الامراض المنقولة جنسيا لدى المرضى المترددين على عيادات الامراض الجلدية والتناسلية بمستشفى جامعة المنوفية ومستشفى شبين الكوم التعليمى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر          أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هالة محمد المصيلحى شاهين    أستاذ م طب الاسرة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أمل أحمد سلامــــة                 مدرس طب الاسرة     جامعة المنوفية
	5- ط/ يسرا على رحيم الغلبان  دكتوراه    الصحة العامة وطب المجتمع
	وبائيات وخزالابر والالات الحادة بين مقدمى الخدمة الصحية بمستشفيات محافظة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ربيع الدسوقى البهنسى       أستاذ الصحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ صفاء عبد الفتاح بدر    أستاذ الصحة العامة    جامعة المنوفية
	3- د/ سهام أحمد زكى خضير     أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	4- د/ ايمان عبد العظيم سالم              أستاذ م الصحة العامة   جامعة المنوفية
	5- د/ زينب عبد العزيز قاسمى      مدرس الصحة العامة   جامعة المنوفية
	6- ط/ اسلام أحمد حسن السيد    دكتوراه    التخدير والعناية المركزة
	" استخدام عقار الايزمولول الوريدى مقابل عقار الديكسميديتوميدين الوريدى فى خفض ضغط الدم المعتمد أثناء عمليات منظار الجيوب الانفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ خالد موسى ابو العينين أستاذ التخدير والعناية    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ صفاء محمــد هــــلال      أستاذ م التخدير والعناية    جامعة المنوفية
	3- د/ خالد محمد جاب الله            مدرس التخدير والعناية    جامعة المنوفية
	4- د/ زينب عبد العزيز قاسمى    مدرس الصحة العامة جامعة المنوفيــــة
	7- ط/ أحمد محمد حرفوش   دكتوراه    جراحة التجميل والحروق
	دراسة عن استخدام الشريحة المنعزلة لضرة اليد كخيار أمن وممتاز لعلاج عيوب الاصبح الصغير
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق فؤاد كشك       أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شريف محمد القشطى          أستاذ م جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ أشرف محمود الرهاوى          استشارى  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	8- ط/ شيماء يحيى عبد الرؤوف   دكتوراه  الصحة العامة وطب المجتمع
	" تقييم معالجة النفايات الطبية فى محافظة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أميمة ابو الفتح محروس     أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د ياسر حسن ابراهيم             أستاذ ورئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومى للبحوث
	3- أ.م/ هالة مروان جبر              أستاذ م الصحــــــــة العامــــــــــــــة جامعة المنوفية
	4- د/ عزيزة سعد حسن البدرى     مدرس الصحة العامة جامعــــــــــة المنوفيـــــــــــــة
	5- د/ فاتن عز العرب يونس           مدرس الصحة العامة جامعــــــــــة المنوفيـــــــــــــة
	9- ط/ سمر حمود أحمد العشارى     دكتوراه  الصحة العامة وطب المجتمع
	" التأثير الوظيفى للامهات على صحة الاطفال تحت عمر السنتين فى مركز شبين الكوم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هويدا السيد ابو سالم       أستاذ الصحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د هويدا محمد أنور الشاذلى           أستاذ م الصحة العامة   جامعة المنوفية
	3- د/ رضا عبد اللطيف ابراهيم      مدرس الصحة العامة   جامعة المنوفية
	4- د/ هبه خضرى علام               مدرس الصحة العامة   جامعة المنوفية
	10- ط/ وليد عبد السلام حميدة الرويهيىى    دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	وبائية اصابة الكلى الحادة فى مرضى المستشفيات ونتائجها الكلوية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة     أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسين صلاح لاشين                أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد راغب توفيق       أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- د/ هبــه قاســـــم                مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	11 - ط/ محمد صبحى عوض الله الهوارى   دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" دراسة الحالة الجينية للبكتيريا الحلزونية بين المرضى المصابين بأمراض الجهاز الهضمى العلوى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله عبد العزيز بهنسى         أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السيد ابراهيم الشايب                أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ايمان عبد الفتاح السيد بدر       أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	4- د/ محمد حمدى حامد بدر             مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	12- ط/ نها محمد جمال عبد العاطى دويدار دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" دراسة معدل انتشار التهاب كبيبات الكلى المثبته بالعينه فى مستشفيات جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى               أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة         أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد راغب توفيق               أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفية
	4- د/ خالد محمد أمين الزرقانى         مدرس الباطنة العامة جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	15- ط/ عمر محمد حسن عبده  ماجستير  جراحــة العظـــام
	تقييم نتائج تغيير نصف مفصل الفخذ من خلال المدخل الجراحى الامامى الوحشى المحدود
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى ذكى       أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الله الصاوى     أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ سامح محمد مرعــى            مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	16- ط/ هشام ربيع بدوى الصعيدى   ماجستير  جراحــة العظـــام
	نتيجة علاج كسر باسفل عظمة الكعبرة فى رضى هشاشة العظام رد مغلق مع رقعة غظمية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عمرو صابر                       أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عماد بدوى                        مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فاطمة أحمد أحمد الصرفى       أستاذ جراحة المسالك   جامعةالمنوفية
	2- د/ ناصر محمد عبد البارى          أستاذ علاج الاورام    جامعةالمنوفية
	3- د/ محمد عبد المنعم الشاذلى              أستاذ م المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	4- د/ محمد عبد الجابر السيد سليم              مدرس المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	العلاقة بين كثافة حصوات الجهاز البولى بالاشعة المقطعية وتكوين الحصوة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد الجواد     أستاذ جراحة المسالك   جامعةالمنوفية
	2- د/ محمد عبد المنعم الشاذلى        أستاذ م المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	3- د/ داليا حسنى ابو العلا         أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية   جامعةالمنوفية
	4- د/ شادى محمد سالم               مدرس المسالك البولية   جامعةالمنوفية
	19- ط/ شيماء طارق أحمد الشيخ    ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	دور العلاج المشترك فى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه دراسه سريرية وبيولوجية ونفسية وعلاجية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى     أستاذ ورئيس قسم الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	2- د/ محمد أحمد ابو زيد ابو زيد                 مدرس الطب النفسى  جامعة الازهـــــر
	3- أ.م/ محمد صلاح عبد الشافى             مدرس الطب النفسى  جامعة المنوفية
	20- ط/ مصطفى مكرم على عرفه    ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" دراسة العلاقة بين أورام القولون والمستقيم وتراكم الدهون الحشوية فى النساء بعد سن اليأس
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى    أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ السيد ابراهيم الشايب        أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ محمد ابراهيم شعبان          أستاذ م الباثولوجى   جامعة المنوفية
	4- د/ أحمد عز عبد العليم              مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	21- ط/ أحمد زكى عبد العزيز محمد العكل  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" تأثير العلاج بالاريثروبيوتين على مستويات الهيموجلوبين السكرى فى مرضى السكر المصاحب لامراض الكلى المزمنة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ريع العربجى ى    أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ياسين صلاح ياسين       أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ سهام زكى خضير         أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية   جامعة المنوفية
	4- د/ هبه السيد قاسم محمد       مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	22- ط/ هبه الله عبد العزيز فهمى الشامى  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" معدل انتشار الحصوات المرارية فى مرضى الاستصفاء الدموى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود عبد العزيز قوره  أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ياسين صلاح ياسين       أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ خالد محمد أمين الزرقانى          مدرس الباطنة  العامــة     جامعة المنوفية
	23- ط/ محمد فكرى ابراهيم الهمدان     ماجستير  طب وجراحة العين
	سمك مشيمة العين كمؤشر علاجى فى حالات الانسداد الوريدى الشبكى الرئيسى
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ هدى محمد كامل السبكى      أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ مـــــــــروة علـــى زكى          مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	تغييرات طول العين المحورى بعد استخدام زيت السيليكون داخل العين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى        أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أمين فيصل اللقـــوة         أستاذم   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" تقيم السطح الفاصل ما بين نس يج القرنية الى المتبرع والنسيج المستقبل بعد عملية زرع القرنية النافذ باستخدام المسح الضوئى المقطعى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى        أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز      مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" مقارنة سمك غلاف العين المشيمى قبل وبعد حقن الرانيبيزوماب فى مرضى تورم مقولة العين الناتج عن مرض السكرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار        أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أسماء محمد ابراهيم          مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	استخدام جهاز الماسح الضوئى المقطعى فى قياس سمك طبقه الالياف البصريه وسمك مركز الابصار فى الشبكيه فى المرضى الذين يعانون من اختلاف الانكسار فى العينين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى       أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ مروة على زكـــى              مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" التغيرات فى سمك القرنية وقياس ضغط العين بعد الحقن بواسطة مضادات نمو بطانة الاوعية الدموية داخل الجسم الزجاجى للعين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فريد محمد وجدى                  أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز             مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشــا       أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكه ر  أستاذ  الباثولوجــى  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشــا       أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكه ر  أستاذ  الباثولوجــى  جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشــا                     أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى      أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجلاء غنايـــم                      أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	تقييم تأثير طريقة الولادة على الوظيفة الجنسية للمرأة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر       أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	" بين تركيز حمض اليوريك فى مصل الدم والظواهر الاكلينيكية فى مرض الصدفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى      أستاذ الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجلاء غنايـــم                      أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	34- ط/ ليديا محفوظ يوسف فرج  ماجستير  طب الاسرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ هالة محمد المصيلحى شاهين       أستاذ م طب الاسرة    جامعة المنوفية
	2-.د/ محمود حامد ابراهيم العضيمى                 أستاذ الفارماكولوجيا  جامعة المنوفية
	3- د/ فاطمة أحمد الاسريجى             مدرس طب الاسرة    جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	ثانيا :- تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ ايمان على محمود عبيد  ماجستير  الاشعة التشخيصية
	وذلك برفع د/ سوزان فؤاد عمر واضافة د/ دينا ممدوح سراج
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى   أستاذ  الاشعة التشخيصية  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ دينا ممدوح ســـراج                  مدرس الاشعة التشخيصية   جامعــة المنوفية
	3- أ.م/ حازم متولى عمر              مدرس الاشعة التشخيصية   معهد الكبد جامعة المنوفية
	2- ط/ محمد عبد اللطيف عسران   ماجستير الامراض العصبية والطب النفسى
	وذلك برفع أ.م/ سمية محمود السيد
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى   أستاذ  الطب النفسى  جامعــة المنوفية
	3- ط/ منار حامد عبد الحميد الحبشى   ماجستير  طـــب الاطفــال
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ فهيمة محمد حسان     أستاذ  طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ محمد جمال الدين الهلباوى     مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	3- أ.م/ باسم عبد الفتاح الجزار         مدرس طب الاطفال  جامعــة المنوفية
	4- ط/ أحمد طاهر مصطفى جعفر ماجستير  الجراحة العامـــة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ ايمن أحمد البتانونى       الجراحة العامة  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ يحيى محمد الخطيب             مدرس الجراحة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ وليد محمد عمران             مدرس الجراحة العامــة  جامعــة المنوفية
	5- ط/ ابراهيم حسين ابو العطا  ماجستير  الجراحة العامـــة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص     أستاذالجراحة العامة  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ محمـــــد حامــــــد مليجى            مدرس الجراحة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ عبد المنعم فريد محمد                        مدرس الجراحة العامة  جامعة المنوفية
	6- ط/ أسماء أحمد على محمد   ماجستير  الكيمياء الحيوية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ منال عبد العزيز سعفان    أستاذ الكيميـــــاء الحيــــــــــوية  جامعــة المنوفيــــــــ
	2- أ.د/ شادن معاويه حنفى                أستاذ الكيمياء الحيوية  معهد بحوث الهندسةجامعــة السادات
	3- د/ منى صلاح الدين حبيب          مدرس الكيميـــــــاء الحيــــــــــوية  جامعــة المنوفية
	4-د/ سوزى فوزى جوهــــر           مدرس علاج الاورام جامعــــــــــــة المنوفيــــــــــة
	ثالثا :- إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم والدكتوراه :-
	1- ط/ شريف صبحى منشاوى خليفة عامر  دكتوراه التوليد وأمراض النساء  تعديل جوهرى
	" دراسة مقارنة استخدام السونار المهبلى وسونار البطن فى نقل الاجنة فى الحقن المجهرى
	2- ط/ هديل عبد السلام محمد ابراهيم       ماجستير الاشعة التشخيصية  تعديل غير جوهرى
	تأثير التصوير بالرنين المغناطيسى 3 تسلا مع الابحار العصبى أثناء العمليات على جراحات صرع الاطفال البؤرى
	3- ط/ سمر حسنى سليمان حسن  ماجستير  علاج الاورام والطب النووى   تعديل غير جوهرى
	تقييم مستقبل هيرتونيو فى حالات سرطان القولون والمستقيم
	خامسا مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	4- ط/ محمد بلال عبد الباقى     دكتوراه   جراحة القلب والصدر
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد لبيب دخان       أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد صالح ابو القاسم   أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة الاسكندرية
	3- أ.د/ جمال سامى سيد    أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة عين شمس
	5- ط/ أمل جودة السيد جودة سعفان  دكتوراه    التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سهير مصطفى سليمان        أستاذ ورئيس التخدير جامعة طنطا
	2- أ.د/ عبد الرحمن أحمد أحمد      أستاذ م التخدير والعناية جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حاتم أمين عطا الله يوسف    أستاذ التخدير والعناية  جامعة المنوفيـــة
	6- ط/ هند فرج ابو ضاوى    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى      أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى    أستاذ الامراض الجلدية   جامعةالمنوفية
	3- أ.م/ أحمد عبد الوهاب صالح  أستاذ الامراض الجلدية   جامعة بنهـــا
	7- ط/ شريفة مرسى محمد الفقى    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى   أستاذ ورئيس قسم  الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ بسمة مراد على      أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة طنطــا
	3- أ.د/ عزة جابر عنتــر      أستاذم الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة المنوفية
	3- أ.م/ علا أحمد بكرى        أستاذ الامراض الجلدية   جامعــــــــة المنوفيــــــة
	8- ط/ ريهام محمد أنور على شون    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر     أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج        أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ بسمة مراد على             أستاذ م الامراض الجلدية   جامعةالمنوفية
	9- ط/ محمد نبيل الشريف       ماجستير  جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود     أستاذ جراحة العظام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد فؤاد شمس الدين  أستاذ جراحة العظام    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حسام الدين محمد جاد    أستاذ جراحة العظام    جامعة طنطا
	10- ط/ أحمد حمدى طايع    ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ناصر كمال عبد العال     أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد السلام            أستاذ التوليد والنساء   جامعة طنطـا
	3-أ.م/ محمد عبد الله رزق         أستاذ م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ علاء الدين فتح الله الحلبى أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	11- ط/ عبد الله أحمد أمين الطملاوى   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق فؤاد كشك     أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء عبد العظيم السيسى       أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أشرف السباعى محمد                  أستاذ م الجراحة التجميل  جامعة القاهرة
	4- أ.د/ داليا مفرح السقــا                     أستاذ  جراحة التجميل    جامعة المنوفية
	12- ط/ محمد على عبد الرحيم ابو قورة    ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمـد طــارق فؤاد    أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة جامعة الاسكندرية
	2- أ.د/ محمد ليثى علم الدين    أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ طارق محيى السيد راجح    أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محرم عبد السميع محمد    أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	13- ط/ محمد محمود السيد ابو حسين   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عادل محمود حنفى      أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مجدى  عبد العزيز المحلاوى  أستاذ ورئيس قسم المخ والاعصاب جامعة طنطا
	3- أ.د/ محمد ليثى علم الدين         أستاذ الجراحــــــة العامة   جامعـــــــــة المنوفيـــــة
	4- أ.م/ نهـــاد عبده زيـــــد             أستاذ م الجراحــــــة العامـــــــــة   جامعةالمنوفية
	14- ط/ باسم محمد على عبدالوهاب   ماجستير  الجراحة العامـة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سعــــيد المــــلاح      أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حســام الوكيــــــــل   أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنصورة
	3- أ.د/ هشام شفيق ابو جريدة    أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ نهاد عبده زيـــد            أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	15- ط/ بسمه سلام عمر ســلام    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أسامة فهيم منصور               أستاذ الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد المحسن المهدى        أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة بنها
	3- أ.د/ مها يوسف الحفنـــاوى         أستاذ الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	16- ط/ نهال العليمى ابراهيم سعد الله  ماجستير الاشعة التشخيصية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مدحت محمد رفعت                 أستاذ ورئيس قسم الاشعة التشخيصية    جامعة بنها
	2- أ.د/ عادل محمد الوكيل                أستاذ الاشعة التشخيصية جامعة المنوفية
	3- أ.د/ زينب عبد العزيز على      أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	17- ط/ سارة سامى أحمد الخولى   ماجستير الاشعة التشخيصية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عادل محمد الوكيل             أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى    أستاذ الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ رانيا عصام الدين محمد      أستاذم الاشعة التشخيصية    جامعة طنطــا
	18- ط/ أميرة محمود عبد الحميد عطا الله      ماجستير  الطفيليات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نادية صلاح النحاس               أستاذ الطفيليات    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد على عثمان                 أستاذ الطفيليات    جامعة طنطــا
	3- أ.م/ منال أحمد المليجى             أستاذ م الطفيليات    جامعة المنوفية
	4- أ.م/ اميرة فتحى عبد العاطى    أستاذ م الطفيليات    جامعة المنوفية
	19- ط/ ايمان حلمى داود  ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ غادة محمد المشد            أستاذ طــب الاطفـال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب         أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/سها عبد الهادى ابراهيم    أستاذ طـــــــــب الاطفال جامعة بنهــا
	20- ط/ مها سعد صديق الطلخاوى   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى   أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد رضا بسيونى     أستاذ طب الاطفال   جامعة المنصورة
	3- أ.د/ بحيرى السيد بحيرى    أستاذ طـــــب الاطفال جامعة المنوفية
	4- أ.د/ محمــــد زنـــــــــــون    أستاذ م طـــــب الاطفال جامعة الازهردمياط
	21- ط/ عبد العزيز عاطف شاهين    ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد موسى       أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود كامل أحمد            أستاذ القلب والاوعية  جامعةالمنوفية
	3- أ.د/ مصطفى عطية السواسانى      أستاذ القلب والاوعية  جامعة  الازهر
	22- ط/ السعيد زين محمد خديجــة   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد موسى       أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبد الله مصطفى كمال  أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ شيماء محمد مصطفى   أستاذ م القلب والاوعية  جامعة بنهــــا
	23- ط/ محمود سعيد محمود سعيد ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سعيد شلبى منتصر   أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أشرف رضـا     أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مجدى محمد المصرى  أستاذ القلب والاوعية  جامعة طنطـا
	24- ط/ سحر أحمد محمد على حنطور ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد موسى      أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مجدى محمد المصرى   أستاذ القلب والاوعية  جامعة طنطــا
	3- أ.د/ محمود كامل أحمد      أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	25- ط/ عبير مدحت بسيونى مرســى    ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ روحية حسن العدل       أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أمل حلمى عبد الحميد     أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة طنطا
	26  - ط/ أميرة ذكى بدوى    ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مها عبد الرافع البسيونى  أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نيفين أحمد عبد الحفيظ   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة بنهـــا
	3- أ.د/ ايناس سعيد عيسى      أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	27- ط/ منى فرج محمد سلامة  ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ روحية حسن العدل           أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أمل سعيد البندارى          أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكيـــــــــة  جامعـــــــة طنطـــا
	3- أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفيـــــــــــة
	28- ط/ بهاء الدين وديع الاسود ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد            أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أمل سعيد البندارى             أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعـــــــة طنطـــا
	3- أ.م/ وليد محمــد فتحى              أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ أحمد عبد الرحمن سنبل         أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	29 - ط/ فاطمة محمد محمد عبد المقصود ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد            أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سهام أحمد خضير         أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعـــــــة المنوفية
	3- أ.د/ سحر أحمد فتحى حمودة  أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة طنطا
	30- ط/ هدرا هانى ثابت جيد  ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ وفيق محمود الشيخ       أستاذ الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبد الناصر على مراد     أستاذ الامراض العصبية   جامعة بنها
	3- أ.د/ رشا على القبانى           أستاذ م الطب النفسى  جامعة المنوفية
	31- ط/ أميرة محمد السيد يوسف   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد     أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قوره     أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب           أستاذ الباطنة العامة  جامعـــــــة المنوفية
	4- أ.د/ عزت مصطفى محمد      أستاذ الباطنة العامة  جامعـــــــة الزقازيق
	32- ط/ أميرة محمد عبد العزيز المصرى  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب   أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أشرف غريب ضلع     أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ايمن فتحى عرفه        أستاذ م الباطنة العامة جامعة الزقازيق
	33- ط/ شريف عوض الششتاوى ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب   أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد شعبان         أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أسماء فاروق عنين         أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنصورة
	34- ط/ سارة فهمى محمد ابو السعود    ماجستير  الباثولوجـــى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      أستاذ الباثولوجـــى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكة   أستاذ الباثولوجـــى  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عفاف محمد الشافعى   أستاذ الباثولوجـــى  جامعة طنطـــا
	35- ط/ عبد الرحمن على على ابو شادى  ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ وسام فريد عبد العزيز      أستاذ التخـــــــدير   جامعـــــة طنطا
	2- أ.د/ خالد موسى ابو العنيين     أستاذ التخدير والعناية   جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى      أستاذ م التخـــــــــــدير   جامعـــــة المنوفية
	36- ط/ عبد الحمن على على ابو شادى     ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد على عبد الحميد الضبع       أستاذ التخدير جامعةطنطــا
	2- أ.م/ خالد موسى ابو العنين       أستاذ التخدير   جامعة المنوفيـــة
	3- أ.م/ ياسر ابراهيم فتحى           أستاذ م التخدير   جامعة  المنوفية
	37- ط/ منال السيد محمد توتو    ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد على عبد الحميد   أستاذ التخــــــــدير جامعــــــــة طنطــا
	1- أ.د/ أيمن أحمد راضــى      أستاذ م التخــــــــدير جامعــــــــة المنوفية
	2- أ.م/ نجوى محمد ضحــا     أستاذ م التخدير معهد الكبد جامعة المنوفية
	38-ط/ محمد مهدى عبد العليم شاهين   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الحميد غنيم         أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيــة
	2- أ.م/ صفاء محمد هلال             أستاذ م التخدير جامعة المنوفية
	3- أ.م/ مصطفى عبد العزيز مصطفى             أستاذ م التخدير   جامعة الاسكندرية
	39- ط/ ريهام عبد المعز عبد الصمد عبد السلام  ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد أحمد ياسين      أستاذ التخدير   جامعة المنوفيــة
	2- أ.م/ خالد موسى ابو العنين أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيــة
	3- أ.م/ أسامة عبد الله الشرقاوى   أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيــة
	40- ط/ هند محمود أنور محمد نصار   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى عبد العزيز     أستاذ التخدير   جامعة الاسكندرية
	2- أ.د/ صفاء محمد هلال        أستاذ التخدير   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عصام عبد الحميد غنيم      أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيــة
	41- ط/ سميرة فؤاد عياد   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد أحمد ياسين            أستاذ التخدير   جامعة الاسكندرية
	2- أ.د/ نجوى محمد ضحى         أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أمانى سعيد عمار              أستاذ م التخدير   جامعة المنوفية
	1- ط/ صفاء محمد سلام سلام    دكتوراه   التخدير والعناية المركزة        لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	2- ط/ شيماء عماد الدين مأمون محمد   دكتوراه   الباثولوجى  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	3- ط/ أيمن السيد أحمد عامر  دكتورة  جراحة القلب والصدر لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	4- ط/ أحمد محمد أنور سالم   دكتوراه   أمراض الباطنة العامة لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	5- ط/ محمود حنفى قبارى   دكتوراه  أمراض القلب والاعية الدموية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	6- ط/ محمد حسنين عطية أحمد     ماجستير  جراحة المسالك البولية    لمدة عام أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	7- ط/ نرمين محمد محمود الجاويش ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	8- ط/ فاطمة الزهراء صلاح سعيد ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	9- ط/ نشوى محمــد فرج    ماجستير طب الاطفال لمدة عام من أكتوبر 2016حتى أكتوبر 2017
	10- ط/ ايمان صبحى على داود  ماجستير طب الاطفال لمدة عام من أكتوبر 2016حتى أكتوبر 2018
	11- ط/ السعيد زين محمـــد  ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عام أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2014
	12- ط/ محمود سعيد محمود سعيد ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عام أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	13- ط/ محمد ابراهيم عبد الحميد   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عام ابريل2017 حتى ابريل 2018
	14- ط/ نهال العليمى ابراهيم سعد الله   ماجستير  الاشعة التشخيصية لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	15- ط/ هانى محمود خليفة خلاف   ماجستير  التوليد أمراض النساء  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	16- ط/ أحمد حمدى توفيق طايع   ماجستير  التوليد أمراض النساء  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	17- ط/ هانى عادل منصور   ماجستير الجراحة العامة لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	18-ط/ ايمن حمدى السجاعى  ماجستير  الجراحة العامة لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	19- ط/ ريهام عبد المعز عبد الصمد  ماجستير  التخدير والعناية المركزة لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	20- ط/ أحمد عبد الله ابراهيم سليمان   ماجستير  التخدير والعناية المركزة لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	21- ط/ نرمين فتحى رياض الشرقاوى  ماجستير طب وجراحة العين  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	22- ط/ ابتسام عبد الموجود سلامة   ماجستير  الامراض الصدرية لمدة عامين من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2018
	23- ط/ الشيماء محمد بهاء الدين حسانين  ماجستير الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	24- ط/ عاطف أحمد أحمد ابو عيله   دبلــوم   جراحة الاذن والانف والحنجرة لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	25- ط/ غادة على بيومى عبد الله        دبلوم   التوليد وأمراض النساء لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	26- ط / ياسمين رشاد ياسين الاعصر  دبلوم الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	27- ط/ محمود عطية عبد الحميد  دبلوم  أمراض القلب والاوعية الدموية لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	28- ط/ بهاء مرزوق عبد الحميد   دبلوم الجراحة العامة لمدة عام من ابريل 2014 حتى ابريل 2015
	29- ط/ تامر ابراهيم محمد الخرادلى  دبلوم  جراحة الاذن والانف والحنجرة لمدة عام من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2015
	30- ط/ محمد فوزى عبد الواحد الشافعى  دبلوم التوليد وأمراض النساء لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 207
	القرار:- الموافقــــــــــة
	القرار:- الموافقــــــــــة
	القرار:- الموافقــــــــــة
	الواحد والستون :-
	بأنه قد ورد كتاب السيد أ.د/ رئيس قسم الباطنة العامة   والمتضمن موافقة مجلس القسم بتاريخ 27/8/2017 من اعفاء الطالبة المذكورةمن حضور امتحان ومقررات الجزء الاول فى ماجستير الجراحة العامة  بناءا على موافقة مجالس  الاقسام  القائمة بالتدريس 0
	* والامر معروض على مجلس الكلية للتفضل بالنظر فى الموافقة على اعفاء الطالبة المذكورة من حضور امتحان ومقررات الجزء الاول فى ماجستيرأمراض الباطنة العامة   على أن تتحمل حضور وامتحان المقررات الأتية
	وكيل الكلية
	للدراسات العليا والبحوث
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا  :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ شيرين أحمد محمد عبد الرحمن   دكتوراه   التشريح والاجنة
	" تأثير فيتامين ب 17 على سرطان القولون المستحث تجريبيا فى ذكر الجرذ الابيض البالغ
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فاطمة النبوية عبد الهادى الصفتى       أستاذ ورئيس التشريح والاجنة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وائل بدر الخولى                            أستاذ م  التشريح والاجنة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ نهى محيى عيسى                           أستاذ م  التشريح والاجنة  جامعة المنوفية
	2- ط/ أسماء حمدى عبد الهادى   دكتوراه   الاشعة التشخيصية
	" التصوير بالرنين المغناطيسى وامراض نقص الامداد الدموى لعضلة القلب : ما يلى التصوير السينى للقلب بطريقة الدم الابيض
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد المكاوى السيد       أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد سمير ابراهيم        أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعةعين شمس
	3- أ.م/ محمد شوقى عبد الله  أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ محمود على سليمان        أستاذ م القلب والاوعية جامعة المنوفية
	3- ط/ صالح المغاورى صالح مصطفى     دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	نسبة معامل فون فيلبراند المستضد الى ادام تى اس 13 بالدم للتنبؤ بعاقبه تعفن الدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب               أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن فتحى عبد الحليم                 أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة الزقازيق
	3- أ.م/ أشرف عبد الرؤوف داوود           أستاذ م الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	4- د/ محمد أحمد عبد الحافظ                مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	5- د/ علاء عفت عبد الحميد               مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4 - ط/ سامح ابو النصر عبد السلام الباز   دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	جليكربروتين 6 المذاب للتنبؤ بعاقبة تعفن الدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب          أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد عبد الحافظ                مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أشرف عبد الرؤوف داود     أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	4- د/ أيمن فتحى عبد الحليم            أستاذ  الباطنة  العامــة  جامعة الزقازيق
	5- أ.د/ عصام على عبد المحسن       استاذ الباطنة العامة مستشفى المعادى العسكرى
	5- ط/ رضا حلمى السعيد محمد  دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	سى دى 25 المذاب وانترلوكين 10 للتنبؤ بعاقبة تعفن الدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب              أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن فتحى عبد الحليم             أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة الزقازيق
	3- أ.د/ / أشرف عبد الرؤوف داود     أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	4- د/ علاء عفت عبد الحميد            مدرس الباطنة العامة جامعة المنوفية
	5- د/ عماد محمد الشبينى         مدرس الباطنة العامة جامعة المنوفية
	6- ط/ محمد محمود صبرى ابراهيم  ماجستير  جراحــة العظـــام
	علاج الكسور المفتته فى النهاية القاصية لعظمة الكعبرة بالتثبيت الخارجى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى ذكى            أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى      أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ عماد بدوى بدوى               مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	7- ط/ محمود عطا عبد الفتاح شلبى  ماجستير  جراحــة العظـــام
	استخدام مسمار الفخذ الديناميكى بطريقة التدخل الجراحى المحدود فى علاج كسور مدور عظمة الفخذ فى الكبار
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد فؤاد شمس الدين                        أستاذ م جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ أسامة جمال أحمد                        مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	8- ط/ محمد مجدى على عبد السلام   ماجستير  جراحــة العظـــام
	دراسة مقارنة بين استخدام الشرائح والمسامير النخاعية لتثبيت كسر مقفول متحرك فى منتصف عظمة الترقوة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بهاء الدين السروى          أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ هشام فتحى غنيم             أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ياسر سعد الدين حنوت   أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	9- ط/ أحمد محمد نجيب سعيد كشك    ماجستير  جراحــة العظـــام
	النتائج الاولية للاستبدال الجراحى الجزئى الداخلى لمفصل الركبة بواسطة مفصل صناعى جزئى ذات تحميل ديناميكى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى         أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ أيمن محمد عبيد          أستاذ  جراحــــــة العظــــــــــام  جامعة المنوفية
	3- د/ سامح مرعـــــى               مدرس جراحــــــــة العظــــــــــام  جامعة المنوفية
	10- ط/ محمد شحات محمد عبد العال  ماجستير  جراحــة العظـــام
	تصليح مقفول وتثبيت كسور اعلى عظمة العضد بواسطة اسلاك معدنية من خلال الجلد فى الاطفال
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طاهر عبد الستار عيد        أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ سامى عبد الهادى صقر        مدرس  جراحــة العظــام    جامعة المنوفية
	11- ط/ شيماء صلاح عبد العزيز القاضى ماجستير   الميكروبيولوجيا الطبية
	الحامض النووى الريبوزى الحامل للشفره ( MRNA ) لبروتين جولجى 73  كدلالة تشخيصية فى مرضى سرطان الكبد بواسطة تفاعل البمرة المتسلسل – ريال تايم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مبروك محمود غنيم       أستاذ ورئيس قسم  الميكروبيولوجيا    جامعة المنوفية
	2- د/ رشا جلال مصطفى          مدرس   الميكروبيولوجيا    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سالى محمد الحفناوى           مدرس الكيمياء الحيوية     جامعة المنوفية
	12- ط/ داليا رفاعى أحمد أحمد  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	اختبار توافق مستضدات الخلايا البيضاء وعلاقته مع حدوث الرفض بعد زراعة الكلى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى     أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد محمد زهران        أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- د/ محمود محمد عماره         أستاذ م أمراض الكلى    جامعة المنوفية
	13- ط/ أمير محمد عبد الحميد قمبر     ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	رؤيــــــة متخصصى المناعــــــــة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب       أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عماد محمد الشبينى            مدرس  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	العلاقة بين السمك المركزى للقرنية وسمك طبقة الالياف العصبية الشبكية فى مرضى المياة الزرقاء الاولية ذات الزاوية المفتوحة
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ صابر حامد السيد       أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ أسماء محمد ابراهيم           مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	استبيان عن جفاف العين فى أطفال مدارسمحافظة المنوفية تمهيدا
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حاتم محمد جاد مرعى           أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز       مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	معدل انتشار القرنية المخروطية فى المرضى القادمين لعمل عملية تصحيح ابصار لتصحيح قصر النظر أو قصر النظر مع الاستجماتيزم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى      أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ مروة على زكــى         مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	تغيرات الخلايا المبطنة للقرنية بعد عملية المياة الزرقاء مع مضادات الايض فى السكان المصريين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فريد محمد وجدى        أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عادل جلال زكى         مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر      أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسماء جابر عبده             أستاذ  الباثولوجــى  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ هشام نبيل خالد               أستاذ  م الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	19- ط/ سمر جمال مصطفى على   ماجستير  طب الاسرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.م/ هالة محمد المصيلحى شاهين       أستاذ م طب الاسرة    جامعة المنوفية
	2- د/ صفـــــــــــا حمــدى القلش               مدرس طب الاسرة    جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	ثانيا :-  تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ أحمد ابراهيم فهيم ابراهيم   دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	وذلك اضافة د/ ثريا أحمد عبد الحميد عمر
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ طارق عبد الحميد كشك   أستاذ  ورئيس قسم جراحة التجميل  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ داليا مفرح السقــــا                     أستاذ م  جراحة التجميل    جامعــة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد ثروت نصار             مدرس جراحة التجميل    جامعة المنوفية
	4- د/ ثريا أحمد عبد الحميد عمر    مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- ط/ فاطمة أحمد عبد الفتاح السيد   ماجستير الامراض العصبية والطب النفسى
	وذلك برفع أ.م/ سمية  محمود السيد
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ وفيق محمود الشيخ   أستاذ  الطب النفسى  جامعــة المنوفية
	2- د/ مصطفى صالح مليك         مدرس الامراض العصبية جامعة المنوفية
	3- د/ حسنة سعد سليمان الشونى   مدرس الامراض العصبية جامعة المنوفية
	3- ط/ نسمة محمود عبد الكريم    ماجستير  التشريح والاجنة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ هناء زكريا نوح      أستاذ  التشريح والاجنة   جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ نهى محى عيسى      أستاذ م  التشريح والاجنة   جامعة المنوفية
	ثالثا :-  إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	رابعا مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	1- ط/ محمد نبيل حنفى محمود   دكتوراه    جراحة المخ والاعصاب
	2- ط/ أحمد سعيد فهيم منصور  دكتوراه    جراحة المخ والاعصاب
	3- ط/ غادة أحمد داود     دكتوراه الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى         أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب   أستاذ الامراض الجلدية   جامعةالمنوفية
	3- أ.م/ محمد أحمد باشا             أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	4- أ.د/ سيد شعبان هويدى         أستاذ الامراض الجلدية   جامعة طنطــا
	4- ط/ مروة السيد محمد شعيب     ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط  أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علا أحمد بكرى        أستاذ م الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ شوقى محمود الفررجى       أستاذ الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة المنوفية
	3- أ.م/ أسماء محمد الرفاعى      أستاذ الامراض الجلدية   جامعــــــــة بنهــا
	5- ط/ وسام عبد الله عبد السلام الخشن   ماجستير  جراحة الاذن والانف والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمن عبد العزيز ابو العنين   أستاذ الانف والاذن     جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أشـــــــــــــــرف لطفـــى      أستاذ الانف والاذن الاكاديمية العسكرية
	3- أ. م/ ابراهيم أحمد عبد الشافى      أستاذ م الانف والاذن     جامعة المنوفية
	4- أ.م/ هبه عبد الرحيم ابو النجا       أستاذ م الانف والاذن     جامعة المنوفية
	6- ط/ نجوى ابراهيم حامد ابراهيم     ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد سلامة جاد                   أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الغنى عمارة          أستاذ م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3-أ.م/ راشد محمد راشد                أستاذ م التوليد والنساء  وكيل طب الازهر  فرع دمياط
	4- أ.م/ علاء مسعود جمعه           أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	7- ط/ سمر سمير محمد خليل   ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد سلامة جاد                   أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود فاروق ميدان            أستاذ التوليد والنساء   جامعة الازهر جامعة دمياط
	3- أ.د/ بهجت عبد الغفار الفقى          أستاذ الخلية والانسجة معهد الهندسة جامعة مدينة السادات
	4- أ.م/ محمد عبد الله رزق                   أستاذ م التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	8- ط/ أميرة أحمد ابراهيم جبر  ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ناصر كمال عبد العال                أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ زكريا فؤاد سند                          أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ يوسف ابو علوان                أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة الزقازيق
	4- أ.د/ علاء الدين فتح الله الحلبى        أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	9- ط/ أمل السيد على سليمان   ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد سلامة جــاد                 أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مؤمن أحمد كامل                     أستاذ التـــــــــوليد والنساء   جامعة اسيوط
	3- أ.م/ علاء الدين فتح الله الحلبى           أستاذ م التـــــــــوليد والنساء   جامعة المنوفية
	10- ط/ نسمة حمدى حسن بركة    ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى      أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السعيد عبد الله ابراهيم       أستاذ طب وجراحة العين    جامعة طنطـــا
	3- أ.د/ فيصل أمــــين اللقوة                أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	4- أ.د/ داليا مفرح السقــا                     أستاذ  جراحة التجميل    جامعة المنوفية
	11- ط/ سمر أحمد فؤاد عطا الله     ماجستير  طب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ضياء مرزوق عبد الفتاح   أستاذ ورئيس قسم   طب الاسرة  جامعة عين شمس
	2- أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر              أستاذ طب المجتمع  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ هالة محمد المصيلحى              أستاذ  طب الاسرة  جامعة المنوفية
	12- ط/ منى على عبد الفتاح صالح   ماجستير  طب الاســـــــــرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أميمة ابو الفتح محروس               أستاذ ورئيس قسم   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ تغريد محمد فرحات           أستاذ طب الاسرة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ السيد عبد الرحمن القفص        أستاذ الصحة العامة جامعة طنطــا
	13- ط/ نشوى محمد فرج محمد   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فهيمة محمد حسان           أستاذ طــب الاطفـال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب         أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة المنوفية
	3- أ.د/نبيل السيد العيسوى     أستاذ طـــــــــب الاطفال جامعة طنطــا
	4- أ.د/ مها عاطف توفيق     أستاذ طــــــــب الاطفـــــال   جامعة المنوفية
	14- ط/ أسماء فخرى على الصيفى   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سامح عبد الله               أستاذ م  طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد الشنشورى      أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفيــــــــة
	3- أ.د/ سهام محمد رجب      أستاذ طـــــب الاطفال جامعة المنوفية
	15- ط/ رضوى محمد الحكيم زينة   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى              أستاذ ورئيس قسم   طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبد الرحمن المشــد              أستاذ طب الاطفال   جامعة طنطــا
	3- أ.م/ دينا عبد الرازق ميدان             أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفيــــــــة
	16- ط/ أيات محمد محمد سليمان   ماجستير  طـب الاطفال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى              أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مفتاح محمد ربيع                أستاذ طب الاطفال   جامعة الازهر
	3- أ.د/ غادة محمد المشد                 أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	17- ط/ أحمد جمال السيد الراعى     ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ غادة محمود سلطان    أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود على سليمان          أستاذ م القلب والاوعية  جامعةالمنوفية
	3- أ.د/ تيمور مصطفى عبد الله    أستاذ م القلب والاوعية  جامعة  طنطــا
	18- ط/ الشيماء على أحمد      ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ريحاب ابراهيم ياسين    أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وليد عبده ابراهيم   أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حمزة سعد قابيل   أستاذ القلب والاوعية  جامعة بنهــــا
	19- ط/ محمود عبد العال محمود  ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد عبد العزيز عمارة   أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد مجدى محمـــد       أستاذ القلب والاوعية معهد القلب القومى
	3- أ.د/ نيفين ابراهيم سامى     مدرس القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	20- ط/ سناء سمير محمد جبريل سويلم     ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الرحيم سليمان    أستاذ الباثولوجيـــــــا الاكلينيكيـــــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ الفت محمد هندى               أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية معهد الكبد جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد أحمد حلوة                 أستاذ  م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفيــــــــة
	21- ط/ أسماء محمد ابراهيم الشيمى     ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سهام أحمد خضير   أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ خالد عبد المؤمن خليفة    أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ الفت محمد هندى     أستاذ الطب المعملى  معهد الكبد    جامعة المنوفية
	22- ط/ دعاء زغلول محمد شبل      ماجستيرالفارماكولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الرحمن عبد الفتاح ياسين          أستاذالفارماكولوجى  جامعة المنصورة
	2- أ.د/ محمد هشام يسرى دبا             أستاذالفارماكولوجى  جامعة المنصورة
	3- أ.م/ مها محمد البطش               أستاذ م الفارماكولوجيا   جامعة المنوفية
	23- ط/ هبه على زكى عبد الجواد سالم   ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى  أستاذ ورئيس قسم الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أيمن عبد الفتاح الحداد         أستاذ الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ايهاب سيد رمضــان             أستاذ الامراض العصبية   جامعة طنطـــــا
	24- ط/ لؤى محمد وجدى عبد السلام   ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمد عبد الله عقدة   أستاذ الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حازم عبد الرحمن فايد           أستاذ الامراض العصبية   جامعة طنطا
	3- أ.د/ رشا على القبانى       أستاذ الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	25- ط/ محمد عبد الفتاح طه عبد الفتاح  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى محمد النجار     أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد    أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد عبد الرؤوف قرنى            أستاذم  الباطنة العامة  جامعـــــــة المنوفية
	4- أ.د/ نبيل عبد الحميد عمر      أستاذ الجهاز الهضمى ومعهد الكبد   جامعـــــــة المنوفية
	26- ط/ أمانى مصطفى مصطفى حشيش  ماجستير  الطب الطبيعى والتأهيل
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان   أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سيف الدين محمد فرج     أستاذ الطب الطبيعى  جامعة المنصورة
	3- أ.د/ علاء عبد العزيز لبيب         أستاذ م الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عمرو صابر السيد             أستاذ م جراحة العظـــام جامعة المنوفيـــــة
	27- ط/ هبه جابر محمود ابو شعيشع  ماجستير  الباثولوجـــى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هيام عبد السميع عياد    أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى جامعة المنوفية
	1- أ.د/ مشيرة محمد عبد الواحد      أستاذ الباثولوجـــى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نانسى يوسف أسعد           أستاذ الباثولوجـــى  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أمنية محمد كامل              أستاذ الباثولوجـــى  جامعة طنطـــا
	28- ط/ أحمد عاطف متولى رضوان   ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد أحمد ياسين       أستاذ التخـــــــدير معهد الكبد  جامعـــــة المنوفية
	2- أ.د/ أمانى سعيد عمار       أستاذ م التخدير والعناية   جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى      أستاذ م التخـــــــــــدير   جامعـــــة المنوفية
	29-ط/ محمد وهدان محمــد    ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمدأحمد  الحارتـــى          أستاذ التخدير   جامعة طنطـــا
	2- أ.د/ محمد ياسر البحــار              أستاذ التخدير   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ صفاء محمد هلال             أستاذ م التخدير جامعة المنوفية
	30- ط/ أمل محمد عبد العزيز   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أشرف مجدى اسكندر        أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيــة
	2- أ.م/ أمانى سعيد عمار              أستاذ م التخدير   جامعة المنوفيــة
	3- أ.م/ ايمان سيد ابراهيم             أستاذ م التخدير معهد الكبد  جامعة المنوفيــة
	31- ط/ محمود ابراهيم مرسى فياض    ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد ياسر البحار      أستاذ التخدير   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد الحارتى       أستاذ التخدير   جامعة طنطـا
	3- أ.د/ صفاء محمد هلال        أستاذ التخدير   جامعة المنوفية
	32- ط/ هبه رفعت محمد الشراكى     ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أسامة عبد الله الشرقاوى     أستاذ التخدير  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ خالد موسى ابو العنين       أستاذ التخدير جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد على الضبع                أستاذ التخدير جامعة طنطــا
	33- ط/ أحمد محمد عبده   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد أحمد ياسين          أستاذ ورئيس قسم التخدير معهد الكبد جامعة الموفية
	1- أ.م/ صفاء محمد هلال       أستاذ م التخــــــــــدير  جامعـــــة المنوفيـــــــــــــة
	2- أ.م/ خالد موسى ابو العنين       أستاذ التخـــــــدير جامعـــــة المنوفيـــــــــة
	القرار :- الموافقة على تشكيل فى لجنةالفحص والمناقشة للاطباء المذكورين بعالية 0
	1- ط ط/ باسم محمد على عبد الوهاب    ماجستير  الجراحة العامـة  وذلك برفع نهاد عبد زيد   واضافة أ.د/ أحمد حسنى ابراهيم
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سعــــيد الملاح                   أستاذ الجراحة العامة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام الوكيل                    أستاذ الجراحة العامة   جامعة المنصورة
	3- أ.د/ أحمد حسنى ابراهيم            أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ هشام شفيق ابو جريدة           أستاذ م الجراحة العامة   جامعة المنوفية
	1- ط/ ايناس محمود محمد هيكل    دكتوراه   الباثولوجيا الاكلينيكية        لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	2- ط/ سامى منصور زكى حجاج    دكتوراه   أمراض الباطنة العامة  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	3- ط/ خالد عبد المنعم ابو ريشة   دكتورة  طب المناطق الحارة وصحتها لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	4- ط/ لؤى محمد وجدى عبد السلام  ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى لمدة عام من أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2014
	5- ط/ محمد حسنين عطية أحمد   ماجستير  جراحة المسالك البولية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	6- ط/ محمد عبد المنعم عبده   ماجستير طب الاطفال لمدة عام من ابريل 2015 حتى ابريل 2016
	7- ط/ شيماء سعيد علام عامر   ماجستير جراحة الاذن والانف والحنجرة  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	8- ط/ بيتر وجيه شاكر   ماجستير جراحة الاذن والانف والحنجرة  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	9- ط/ أميرة محمد عطا الله عبد العزيز  ماجستير  طب الاسرة  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	10- ط/ أحمد محمد عبده   ماجستير  التخدير والعناية لمدة عام من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2015
	11- ط/ محمد وهدان محمد   ماجستير  التخدير والعناية لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	12- ط/ هانى محمود خليفة خلاف    ماجستير  التوليد وأمراض النساء لمدة عام من أكتوبر 2016حتى  أكتوبر 2017
	13- ط/ هدرا هانى ثابت   ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	14- ط/ منال على موسى ابو زيد        دبلوم   جراحة الانف والاذن والحنجرة لمدة عام من أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2014
	15- ط/ مارينا نادى نجيب   دبلوم   الامراض الصدرية والتدرن  لمدة عام  من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا  :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ محمد نعيم عبد الحميد النحاس   دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	تحسين النتائج لجراحات شد البطن بعد فقدان الوزن الشديد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق فؤاد كشك                         أستاذ ورئيس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد العزيز تعلب                       مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد فرجانى صابر                           مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- ط/ دعاء محمد حسنى أحمــد  دكتوراه   الاشعة التشخيصية
	" دور الحقن بواسطة استخدام الاشعة فى علاج اصابات الكفة المدورة للكتف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد رمضان الخولى        أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد كامل عبد المجيد     مدرس الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ايمان على عبد الله   مدرس الطب الطبيعى   جامعة المنوفية
	3- ط/ محمد فتحى عبد العزيز عطية     دكتوراه  طب الحالات الحرجة
	" دراسة الارتباط بين نسبة اللاكتات الشريانى والحالة السريرية وصورة الشرايين القلبية لمريض ضيق الشرايين التاجية الحادة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ خالد موسى ابو العينين     أستاذ التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى         أستاذ م التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد محمد عمارة        أستاذ م أمراض  القلب جامعة المنوفية
	4- د/ أسماء اسماعيل سلامة        مدرس التخدير والعناية جامعة المنوفية
	5- د/ زينب عبد العزيز القاسمى  مدرس الصحة العامة جامعة المنوفية
	4- ط/ هنادى محمــد الفقــى        دكتوراه    طب الحالات الحرجة
	" دور بروتين الخلايا المعجره رقم 16 فى تشخيص وتوقع حدوث المضاعفات الرئوية فى مرضى الاصابات الصدرية الشديدة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد عبد الرؤوف متولى      أستاذ التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجوى محمد ضحــى       أستاذ م التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ وليد محمد فتحى عبد العظيم  أستاذ م التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	4- د/ وسام الدين عبد الرحمن سلطان  مدرس التخدير والعناية   جامعة المنوفية
	5- ط/ اسراء السيد عبد المقصود المهدى      دكتوراه   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
	تحديد الانماط الجينيه للضراوة والخصائص الظاهرية لمقاومة المضادات الحيوية لمعزولات الكلبسيلا الهوائية بمستشفيات جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ نيرة عبد العزيز عيسى               أستاذ الميكروبيولوجيا   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ناهد عبد الغنى الراجحى              أستاذ الميكروبيولوجيا جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أسماء محمد محمد البراسى            مدرس  الميكروبيولوجيا جامعة المنوفية
	6- ط/ رضوى حسين عبد الستار سالم   دكتوراه   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
	" دور خلايا +FOXP-3  CD4+CD25 + فى الدم والاختلاف الجينى فى عامل فوكس بى RS37615483    للمريض كوسيلة للتنبؤ بحدوث رفض خلوى للكبد بعد الخضوع لعملية زراعة الكبد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مبروك محمود غنيم                أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايناس محمد غنيم              أستاذ الميكروبيولوجيا معهد الكبد جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أمل فتح الله مقلد               أستاذ الميكروبيولوجيا   جامعة المنوفية
	4- د/ سماح محمد عوض          مدرس الميكروبيولوجيا معهد الكبد جامعة المنوفية
	5- د/ محمد أحمد الطباخ          زميل طب الكبد معهد الكبد جامعة الموفيــــــــــــة
	7 - ط/ محمد فوزى عبد الفتاح بسيونى الشيخ   دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	نسبة الخلايا المتعادلة للمفاويات للتنبؤ بعاقبة تعفن الدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب          أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن فتحى عبد الحليم            أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عماد محمد الشبينى      أستاذ أمراض المناعة  جامعة المنوفية
	4- د/ ايناس صبحى زهران             مدرس   أمراض المناعة  جامعة المنوفيـــة
	8- ط/ محمد السعيد لاشين   دكتوراه   الامراض العصبيــة
	دور الدلائل الاكلينيكية والاشعاعية فى التنبؤبمال السكتة الدماغية الاحتشائية الحادة بعد العلاج بازالة الجلطة ميكانيكيا
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عزات علوان               أستاذ الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسامة ياسين منصور             أستاذ م الامراض العصبية  جامعة الاسكندرية
	3- أ.د/ مصطفى صالح مليك                 أستاذ م الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	9- ط/ هند رضا السيد عمارة    دكتوراه   الامراض النفسيـــة
	زرع كبسولة نالتريكسون ( مضاد للافيونات ) فى علاج مدمنى الترامادول والهيروين هل تختلف عن خطط العلاج الاخرى ؟ دراسة فى عينة من المجتمع المصرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى        أستاذ ورئيس قسم الامراض العصبية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم                أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفيــــــــة
	3- د/ محمد محمد الحسينى               مدرس الاشعة التشخيصية معهد الكبد
	10 - ط/  شيرين عبد العزيز بيومى القشاش  دكتوراه   طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	" دراسة مقارنة بين الفيبروسكان ومستوى الريسيستين فى مرضى الكبد الدهنى الغير كحولى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عاطف ابو السعود على               أستاذ ورئيس قسم المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أشرف داود                             أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفيـــــــــــة
	3-د/ محسن محمد الخياط                   مدرس المناطــــــــق الحـــــارة  جامعة المنوفية
	11- ط/ أمانى عباس محمد السيد عامر دكتوراه   طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	" دور ديناميكية الوريد البابى باستخدام الدوبلر الملون بالموجات الفوق صوتية كأداة غير نافذة للتنبؤ بدوالى المرىء فى مرضى التليف الكبدى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد علاء الدين نوح               أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ مؤمنة سعيد الحامولى             مدرس المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	3-د/ محمد كامل عبد المجيد                مدرس الاشعة التشخيصية   جامعة المنوفية
	12- ط/ شيماء عبد الجواد السيد        دكتوراه   الهستولوجــى
	عنوان الرسالة
	" دراسة مقارنة للتأثير الوقائى المحتمل لحب الرشاد مقابل التيرايباراتيد على هشاشة العظام المستحثة فى ذكور خنازير غينيا البالغة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها السيد سليمان          أستاذ ورئيس قسم الهستولوجى  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ هالة محمد الحرون        أستاذ م الهستولوجــــــى  جامعة المنوفيــــة
	3- د/ منى عبد المولى سليمان    مدرس الهستولوجى  جامعـــــة المنوفيـــــة
	13- ط/ محمد سعيد محمد أحمد شحاته ماجستير  جراحــة العظـــام
	التقييم الاكلينيكى والاشعاعى لجراحة اطالة عظمة العقب فى القدم المفلطحه المرنه المؤلمه فى المرضى غير الناضجين هيكليا
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى            أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ ياسر سعد الدين حنوت               أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ سامى عبد الهادى صقر             مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	14- ط/ محمود كمال حسن ايفى   ماجستير  جراحــة العظـــام
	مقارنة بين اسلاك كيرشنر ومسامير نانسى فى التثبيت النخاعى فى علاج كسور عظام الساعد فى الاطفال
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود                     أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ هشام فتحى غنيم                         أستاذ م  جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ هانى السيد عبد الجواد                    مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	15- ط/ ابو المجد صبحى مصطفى النجار  ماجستير  جراحــة العظـــام
	العلاقة بين النتائج الوظيفية والتصوير الاشعاعى بعد الاستبدال الكلى لمفصل الركبه
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى         أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى          أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ هانى السيد عبد الجواد        مدرس  جراحة العظام  جامعة المنوفية
	16- ط/ رمزى منير عبد العظيم   ماجستير  جراحــة العظـــام
	علاج كسور عظام الفخذ الغير ملتئمة المثبتة بمسمار نخاعى تشابكى باستبدال المسمار بأخر أو اضافة شريحة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود          أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عمرو عبد المرضى قنديل       مدرس  جراحــــــة العظــــــــــام  جامعة المنوفية
	17- ط/ بسمه عبد الكريم عبد المنعم طير البر ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	المحور العضلى – العظمى فى الصحة والمرض
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب    أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عماد محمد الشبينى         مدرس أمراض المناعة   جامعة المنوفية
	3- د/ ايناس صبحى زهران       مدرس أمراض المناعة   جامعة المنوفية
	18- ط/ خالد محمد السيد محمد     ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	دور الاستيوبونتين كدليل محتمل فى تشخيص سرطان الخلايا الكبدية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى          أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد عز العرب عبد العليم         مدرس  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ ريم محسن الخولى                  مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	19- ط/ مى عبد الصمد عبد الصمد عطية   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" العلاقة بين وظيفة الغدة الدرقية والحالة الغذائية فى مرضى الفشل الكلوى الخاضعين لجلسات الاستصفاء الدموى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد شعبان                   أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ وليد شهاب الدين                        أستاذ م  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ شيماء كمال الدين زوين                مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	20- ط/ أحمد حسن محمد حسن   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" قصور القندية الذكرى وضعف الاستجابة للعوامل المنبهه للاريثروبوييتين فى مرضى الاستصفاء الدموى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد                أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمود محمد عمارة                  أستاذ م  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ خالد محمد أمين الزرقانى                مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	21- ط/ رشوان نصحى أمين رشوان   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" الاديبونيكتين : الجزىء الحسن من المنشأ السيىء
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد شعبان               أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ وليد عبد المحسن شهاب           أستاذ م  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ مى أشرف كامــل               مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	دراسة العلاقة بين نتائج الموجات فوق الصوتية على القلب ومؤشر "بود " فى مرضى السدة الرئوية المزمنة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أسامة فهيم منصور                  أستاذ الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ابراهيم ابراهيم المحلاوى           أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ مها يوسف الحفناوى                أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	4- د/ مراد بشاى مينا                        مدرس مراض القلب جامعة المنوفيـــــــــــة
	تقييم مدى تأثير الليزك السطحى على شفافية سطح القرنية باستخدام تقنية الليزر المخترق للخلايا الطلائية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أمين فيصل اللقوة           أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نرمين محمود بدوى           مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	مقارنة بين تأثير حقن مادة افليبير سيبت ومادة رانيبيزومابداخل الجسم الزجاجى للعين فى علاج الارتشاح السكرى لمقولة الشبكية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ خالد الغنيمى سيد أحمد       أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد ابراهيم بسيونى         مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	دراسة مقارنة بين الليزر الضوئى البؤرى للشبكية مقابل بروموفيناك الموضعى فى علاج ارتشاح مقولة العين البؤرى الناتج عن اعتلال الشبكية السكرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الخالق ابراهيم السعدنى      أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ سامح محمد الجوهرى            أستاذ م   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" تقييم استخدام ليزر الارجون فى علاج تقرحات القرنية المستعصية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى        أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ فريد محمد وجدى         أستاذ م  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	3- د/ محمد سامى عبد العزيز        مدرس طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	"استخدام قطرة نيبافيناك لمنع ارتشاح الماقولا بعد عمليات المياة البيضاء
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أمين فيصل اللقوة         أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نرمين محمود بدوى       مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط    أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكه             أستاذ  الباثولوجى  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ علا أحمد بكرى           أستاذ م الامراض الجلدية  جامعة المنوفية
	" تقييم فيروس الورم الحليمى البشرى فى الزوائد الجلدية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج    أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج           أستاذ م الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	3- أ.د/ شيماء عبد الستار العسكرى   مدرس ميكروبيولوجيا   جامعة المنوفية
	" تعدد الشكل الجينى للمستقبل الكبدى اكس الفا فى مرضى البهاق
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى              أستاذ  ورئيس قسم الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رانيا محمد عزمى الشاذلى       أستاذ م الكيمياء الحيــــــوية جامعــــــــة المنوفية
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                    مدرس الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	" الدور المحتمل للكلوستيرين فى الصلع الوراثى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علا أحمـــد بكــــرى             أستاذ  م الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شيماء الشافعى سليمان        مدرس الكيمياء الحيــــــوية جامعــــــــة المنوفية
	" دراسة هستوكيميائية مناعية للكروكس 20 فى مرض البهاق
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط        أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علا أحمـــد بكــــرى             أستاذ  م الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكه          أستاذ الباثولوجــــــــى  جامعــــــــة المنوفية
	" دور البروكينستين 2 فى الصدفية
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ محمد عبد المنعم شعيب     أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وفاء أحمد شحاته           مدرس الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسماء شمس الدين محمد         مدرس الباثولوجــــــــى  جامعــــــــة المنوفية
	"دور دلالات الدوبلر للشريان الرحمى ف تقييم نزف ما حول الاياس
	لجنة الاشراف
	التنبؤ بنوع الولادة فى السيدات الحوامل لاول مرة بواسطة الموجات فوق الصوتية عن طريق العجان
	لجنة الاشراف
	" دراسة تحليلية لنتائج الامهاب والمواليد الجدد فى مستشفى تعليمى ثالثى الرعاية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	ثانيا  تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ سارة متولى ابو السعود   ماجستير الامراض الجلدية والتناسلية
	وذلك برفع أ.م/ حسام عبد الحميد ياسين
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية   أستاذ  الامراض الجلدية  جامعــة المنوفية
	2- ط/ نهال كمال محمد عبد الله   ماجستير الامراض الجلدية والتناسلية
	وذلك برفع أ.م/ حسام عبد الحميد ياسين
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية   أستاذ  الامراض الجلدية  جامعــة المنوفية
	2- د/ بلال عبد المحسن منتصر     مدرس الباثولوجى جامعــة المنوفية
	3- ط/ بسمة عبد النبى مصطفى محمد     ماجستير  الكيمياء الحيوية والطبية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ مها أحمد فتحى حمودة    أستاذ  الكيمياء الحيوية   جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ عبد الله مصطفى كمال        أستاذ القلب والاوعيةجامعة المنوفية
	3- د/ نسرين جمال الدين الهلباوى   مدرس الكيمياء الحيوية   جامعــة المنوفية
	ثالثا إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	1- ط/ محمد فوزى حسن الطويل   دكتوراه جراحة القلب والصدر  تعديل غير جوهرى
	دراسة مقارنة الشق العلوى الجزئى لعظمة القص والشق الكامل لعظمة القص فى جراحة الصمام الاورطى
	2- ط/ محمود جمال عبد الخالق الخولى   ماجستير أمراض القلب والاوعية  تعديل جوهرى
	تقييم وظيفة البطين الايسر فى مرضى الاتساع الوعائى للشرايين التاجية دراسة باستخدام تقنية التتبع الرقطى
	3- ط/ سارة متولى ابو السعود  ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية  تعديل جوهرى
	تقييم تأثير عقار الافانافيل كعلاج لمشكلة ضعف الانتصاب
	4- ط/ نهال كمال محمد عبد الله   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية  تعديل جوهرى
	" دور الميلاتونين فى تأخر البلوغ الوظيفى فى الاولاد
	خامسا مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	1- ط/ ايمان شحاته أحمد الرغى   دكتوراه    الهستولوجــى
	3- ط/ وليد كمال عبد الواحد سمرى   دكتوراه    جراحة القلب والصدر
	8- ط/ الشيماء ابراهيم مصطفى حماد   دكتوراه السمعيـــات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى      أستاذ الانف والاذن   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت   أستاذ السمعيات    جامعةالمنوفية
	3- أ.م/ السعيد محمد ثابت الدين         أستاذ السمعيات   جامعة المنصورة
	9- ط/ شيماء سعيد علام عامر  ماجستير  التخاطب
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد على سعد بركة       أستاذ التخاطب   جامعة عين شمس
	2- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت   أستاذ السمعيات جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أمل سعيد عبد العليم           أستاذ اتخاطب جامعة الزقازيق
	10- ط/ حنان عبد المنعم ابراهيم عبد الله  ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى     أستاذ ورئيس قسم الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج     أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج        أستاذ م الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة المنوفية
	3- أ.م/ نهى نبيــل دغيــــــم           أستاذ م الامراض الجلدية   جامعــــــــة طنطـــا
	11- ط/ داليا محسن محمد عبده   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ماجدة مصطفى حجاج     أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمدعبد المنعم شعيب  أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ السيد شعبان هويدى    أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعةطنطــا0
	12- ط/ محمد عبد المنصف نصر عمارة  ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه       أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل          أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مصطفى زين العابدين              أستاذ التوليد والنساء   جامعة طنطـا
	4- أ.م/ نبيه ابراهيم الخولى                أستاذ م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	13- ط/ كريمة السيد عبد الحميد دسوقى  ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد نبيــل عيســـى            أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ اسماعيل طلعت الجارحى         أستاذ التوليد والنساء   جامعة الازهر
	3-أ.م/ محمد اسماعيل صبرى            أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ طارق محمد سيد               أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	14- ط/ رانيا أحمد السيد طاحون   ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد نبيــل عيســـى            أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ اسماعيل طلعت الجارحى         أستاذ التوليد والنساء   جامعة الازهر
	3-أ.م/ محمد اسماعيل صبرى            أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ طارق محمد سيد               أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	15- ط/ حمدى السيد عبده عبد الرحمن  ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عاطف عبد الغنى سالم       أستاذ الجراحــــة العامـــــة جامعة بنهــــا
	2- أ.د/ محمد صبرى عمــار           أستاذ م الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد صبرى الجمال           أستاذ م الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	16- ط/ نورا محمد صلاح الدين الشرقاوى   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ شوقى شاكر محمد جاد       أستاذ الجراحــــة العامـــــة جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ علاء عبد العظيم السيسى   أستاذ الجراحــــة العامـــــة جامعةالمنوفية
	3- أ.د/ ايمن أبو المكارم شاكر   أستاذ جراحة التجميل جامعة عين شمس
	17- ط/ عمرو نبيل فريج    ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أشرف عبد الهادى زين الدين     أستاذ الجراحــــة العامـــــة جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ مصطفـــى رزق                     أستاذ الجراحــــة العامـــــة جامعة بنهــا
	3-أ.م/ أحمد صبرى الجمال                 أستاذ م الجراحــــة العامـــــة جامعةالمنوفية
	18- ط/ محمد الحسينى ابو اليزيد الهيتمى  ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق عبد الحميد كشك    أستاذ ورئيس قسم جراحــــة التجميل جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ ايمن أحمد البتانونى          أستاذ الجراحـــة العامـــة  جامة المنوفية
	3- أ.د/ محمد مجاهـــــــــد         أستاذ جراحة التجميل جامعــة المنوفيــــــــة
	4- أ.د/ وليد مصطفى             أستاذ جراحة التجميل جامعــة طنطـــــــــا
	19- ط/ انجى نجيب صليب يوسف   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ شوقى شاكر محمد جاد     أستاذ جراحــــة التجميل جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عواطف السيد فرغلى   أستاذ الجراحة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.م/ شريف اسماعيل القشطى أستاذ جراحة التجميل جامعة المنوفية
	4- د/ عز الدين محمد الضليفى   لواء طبيب الاكاديمية الطبية العسكرية
	20- ط/ محمد عطية عبد الجواد   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أشرف عبد الهادى زين الدين     أستاذ ورئيس قسم الجراحــــة العامة جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ مصطفى بيومــى الشيتــــه           أستاذ الجراحة العامة جامعة الزقازيــــق
	3- أ.م/ هشام شفيق ابو جريدة              أستاذ م الجراحة العامة جامعةالمنوفية
	4- أ.م/ محرم عبد السميع محمد            أستاذ م الجراحة العامة جامعةالمنوفية
	21- ط/ محمد صلاح رجب عبد العال  ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مجدى أحمد لولح      أستاذ ورئيس قسم جراحة الاطفال جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ تامر فخرى عبد العزيز        أستاذ م جراحة الاطفال جامعة المنوفيــة
	3- أ.م/ أحمد صبرى الجمال              أستاذ م الجراحة العامة جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عبد المطلب عفــت              أستاذ م جراحة الاطفال جامعة طنطــا
	22- ط/ محمد الهادى عبد الحكيم دربك   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمان أحمد البتانونى           أستاذ الجراحة العامة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حمدى عبد الهادى           أستاذ الجراحة العامة جامعة طنطــا
	3- أ.م/ طارق محى راجح           أستاذ م الجراحة العامة جامعة المنوفية
	23- ط/ عماد محمد محمد العريف   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/تامر محمــد فكـرى               أستاذ ورئيس قسم جراحة الاوعية للقوات المسلحة
	1- أ.د/ هشام شفيق ابو جريدة        أستاذ م الجراحة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد حسنى ابراهيم              أستاذ م الجراحة العامة جامعة المنوفية
	24- ط/ محمد مصطفى محمد محمد    ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حازم مسعد الطيبى       أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسامة عبد الوهاب   أستاذ جراحة العظـــام    جامعة طنطــا
	3- أ.م/ هشام فتحى غنيم      أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	25- ط/ حاتم فهمى محمد السيد  ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد جمال الاشهب        أستاذ جراحة العظـــام    جامعة بنهـــا
	2- أ.د/ محمد الصاوى حبيب      أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عادل ابراهيم الصعيدى   أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	26- ط/ جهاد سمير ابراهيم بده   ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى     أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ابراهيم عوض عيد             أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنصورة
	3- أ.م/ محمد الصاوى حبيب    أستام جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عادل ابراهيم الصعيدى    أستام جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	27- ط/ نهال جمال يوسف محمد يوسف   ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى سرحان     أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ خالد أحمد ناجـــى                أستاذ طب وجراحة العين    جامعة طنطـــا
	3- أ.د/ معتز فايز عبد الحميد الصاوى  أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	28- ط/ جهاد محمد سامى العرينى  ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سامح سعد مندور       أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عمرو محمود عواره  أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة طنطــا
	3- أ.م/ ايمان عبد الفتاح بدر   أستاذ م الكيمياء الحيوية    جامعة المنوفية
	29- ط/ شيماء محمد يسن حماد   ماجستير  الكيمياء الحيوية الطبية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هالة هانى السعيد                أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية معهد الكبد جامعة المنوفية
	1- أ.د/ محاسن عبد الستار عبد المعطى  أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة بنهـــا
	2- أ.د/ ماثر كامل الشافعـــى             أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	30- ط/ محمد أنورابراهيم المسدى    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ثابت محمود                أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ داليا منير اللاهونى            أستاذ م طب الاطفال  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد أنور خطاب            أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	4- أ.د/ حامد محمد الشرقاوى       أستاذ طب الاطفال جامعة طنطــا
	31- ط/ ولاء عبد العاطى عبد الفتاح محمد   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى          أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رضا سند عرفــة            أستاذ طب الاطفال   جامعة بنهــا
	3- أ.د/ دينا عبد الرازق ميدان          أستاذ م طب الاطفال  جامعة المنوفية
	32-ط/ محمد عمر عبد العزيز خليل ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة الازهر
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	33- ط/ أحمد نبيل سعيد البزار  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعةالازهر
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	34- ط/ هيثم محمد رأفت محمد فتحى  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة الازهر
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	35 ط/ أمير محمد خير الله    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	36- ط/ امير أحمد عبد المنصف ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	37- ط/ محمد عاطف عبد الفتاح ابو النور  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	38- ط/ خالد محمود بيرم   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	39 ط/ غادة محمد عبد العاطى باظة  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	40- ط/ أمانى جابر عبد الحليم صالح ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	41- ط/ رفيدة جعفر محمد حسن    ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد العزيز معالى          أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد شوقى عبد الله               أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.د/ أحمد صبـــرى                      أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة الزقازيق
	42- ط/ منى كمــال الاشوح   ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد صلاح الدين الزواوى  أستاذ ورئيس قسم  الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى             أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.م/ محمد أحمد يوسف              أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـــا
	43- ط/ مازن محمد ربيع فتحــى    ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هالة محفوظ بدران      أستاذ ورئيس قسم  القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ غادة محمود سلطــان         أستاذ القلب والاوعية  جامعةالمنوفية
	3- أ.د/ حمــــزة قابيـــــــــل        أستاذ القلب والاوعية  جامعة بنهــــا
	44- ط/ فاطمة محمد على فتح الباب      ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد أشرف رضا            أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هشام رشيد هشله            أستاذ القلب والاوعية  جامعة بنهــا
	3- أ.د/ أحمد محمد عمــارة         أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	45- ط/ على الغريب محمد رشيد   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد أشرف رضــا      أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ تيمور مصطفى عبد الله       أستاذ القلب والاوعية جامعة طنطـا
	3- أ.د/ وليد عبده ابراهيم         أستاذ م  القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	46- ط/ علياء عادل الفيشــاوى   ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد     أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عماد فهيم عبد الحليم              أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	3- أ.د/ فاطمة أحمد الموجـى           أستاذ  م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة القاهرة
	47 - ط/ نسمة محمود عبد الكريم عفيفى    ماجستير التشريح والاجنة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هناء زكريا نوح                أستاذ التشريح والاجنة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عادل عبد المهدى الهوارى   أستاذ التشريح والاجنة   جامعة المنصورة
	3- أ.د/ نهى محــى عيســى             أستاذ التشريح والاجنة       جامعة المنوفية
	4- أ.د/ وائل بدر محى الدين الخولى  أستاذ التشريح والاجنة   جامعة المنوفية
	48- ط/ نهى محمد عبد العزيز حسن   ماجستير التشريح والاجنة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى محمود الحبيبى    أستاذ ورئيس قسم التشريح والاجنة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حمدينو محمد عطية أحمد      أستاذ ورئيس قسم التشريح والاجنة جامعة دمياط
	1- أ.د/ هناء زكريا نوح                أستاذ التشريح والاجنة   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نهى محــى عيســى             أستاذ التشريح والاجنة       جامعة المنوفية
	49- ط/ حسين محمد خليف  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود عبد العزيز قوره      أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صبرى شعيب                    أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ جمال السعــــدى              أستاذ  الباطنة العامة  جامعـــــــة القاهرة
	4- أ.م/ أحمد راغب توفيق           أستاذم الباطنة العامة جامعة المنوفية
	50- ط/ محمد فريد حلمى المنصورى   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى       أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السيد ابراهيم الشايب                أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- د/ محمد حمدى بدر                      مدرس الباطنة العامة جامعة المنوفية
	4- د/ وليد عبد الفتاح موسى                 مدرس الاشعة التشخيصية جامعة المنوفية
	51- ط/ دينا عبد الباسط المرسى شكر  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين       أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ السيد ابراهيم الشايب                أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمود حداد عبد العيلم حميدة     أستاذ م الباطنة العامة جامعة الازهـــر
	52- ط/ علياء ابو المجد مصيلحى عبد ربه   ماجستير  الباثولوجـــى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هيام عبد السميع عياد    أستاذ ورئيس قسم الباثولوجـــى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ منى عبد الحليم قنديل   أستاذ الباثولوجى جامعــــــــة المنوفيــــــــة
	3- أ.د/ هالة عادل عجينه       أستاذ الباثولوجـــى  جامعــــــــــة بنهـــا
	1- ط/ محمد زهران مرسى شرشر     دكتوراه   الامراض العصبية والطب النفسى        لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	2- ط/ عبد الرؤوف سيف اليزل عبد الرؤوف    دكتوراه   أمراض الباطنة العامة  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	3- ط/ مصطفى محمود محمد هيكل  دكتورة  الجراحة العامة  لمدة عام من ابريل  2017 حتى ابريل 2018
	4- ط/ ابراهيم أيمن ابراهيم سعد الدين  دكتوراه  الجراحة العامة لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	5- ط/ تامر ابو اليزيد الكمشيشى   دكتوراه   جراحة الاذن والانف والحنجرة لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	6- ط/ محمد مصطفى محمد محمد   ماجستير  جراحة العظام  لمدة عام من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2015
	7- ط/ عمرو نبيــــل فريــج           ماجستير الجراحة العامــة لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 2018
	8- ط/ شيماء السيد عبد التواب   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام أكتوبر 2012 حتى أكتوبر 2014
	9- ط/ نجوى شعبان غانم السيد  ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	10- ط/ أسماء أحمد بكرى صابر  ماجستير طب وجراحة العين  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	11- ط/ ميادة مصطفى عبد الحميد  ماجستير  طب وجراحة العين  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	12- ط/ أحمد محمد مصطفى بلال   ماجستير  أمراض الباطنة العامة لمدة عامين من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2017
	13- ط/ أحمد السيد السيد العيسوى    ماجستير جراحة الاذن والانف والحنجرة  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	14- ط/ شيماء سعيد علام عامر   ماجستير التخاطب   لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	15- ط/ كريمة السيد عبد الحميد دسوقى  ماجستير  التوليد وأمراض النساء لمدة عام من أكتوبر 2017حتى  أكتوبر 2018
	16- ط / سناء صبرى رمضان النزيلى   دبلوم الامراض الجلدية والتناسلية     لمدة عام من أكتوبر 2010 حتى أكتوبر 2011
	17- ط/ نادية فاروق عبد الحميد اسماعيل   ماجستير الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	18- ط/ ندى يس عبد الحميد شحاته  دبلوم  طب الاطفال  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	19- ط/ هالة جمال على الشاعر  دبلوم  الباثولوجيا الاكلينيكية  لمدة عام م من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	21- ط/ رضوى ابراهيم السيد النجار   دبلوم  التوليد وأمراض النساء لمدة عام من ابريل 2012 حتى ابريل 2014
	22- ط/ أسماء أحمد يوسف يوسف   دبلوم   الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ حسام السيد البدوى عبد الحافظ ابراهيم    دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	تقييم نتائج حقن الدهون بالجسم باستخدام  وبدون استخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد مجاهد                    أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسر محمد الشيخ               أستاذ م  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أشرف محمود الرهاوى           زميل جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- ط/ أحمد سعيد بسيونى سلامة  دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	" زراعة الشعر فى ندبات الوجه وفروة الرأس بعد تهيئة نسيج الندبة بمساعدة الليزر أو بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ داليا مفرح السقا                    أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد ابراهيم شعبان               أستاذ م  الباثولوجى جامعة المنوفية
	3- د/ مدحت سامى على حسن              مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	4- د/ أحمد فرجانى صابر                   زميل جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- ط/ هبه رفعت عبد الرازق الخولى   دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	"تقييم استخدام الرقعة الجلدية المتماثلة لعلاج مرضى الحروق الكبرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد مجاهد                    أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ شريف محمد القشطى              أستاذ م  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد ثروت نصار            مدرس  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	4- ط/ محمد سعيد محمد الحداد  دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	" مراجعة تجميل الانف المشكلة والحل
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ داليا مفرح السقا                    أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ مدحت سامى على حسن              مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد فرجــانى صابر                زميل جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	5- ط/ حنان على على داود دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	" الطرق المختلفة لتجميل ارنبة الانف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق فـــؤاد كشــك                أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد عبد العزيز تعلب            مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد فرجــانى صابر                زميل جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	6-ط/ أحمد محمد نجيب    دكتوراه    الجراحة العامـــــة
	" انماط ارتجاع سرطان الغدة الدرقية المتمايز بعد اجراء الجراحة المثاليه
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسام عبد القادر أحمد          أستاذ جراحة الاورام   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد صبرى عمار            أستاذ م  الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	3- د/ محمود جمال الدين حجاج       مدرس الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	7- ط/ أحمد ربيع عبد البارى السيد   دكتوراه    الجراحة العامـــــة
	" استخدام تقنية سوينسون فى علاج مرض هيرشسبرونغ بمساعدة منظار البطن الجراحى فى مقابل التدخل الكلى من خلال فتحة الشرج
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مجدى أحمد لولح                 أستاذ جراحة الاطفال جامعة المنوفية
	2- أ.د/ تامر فخرى عبد العزيز          أستاذ م  جراحة الاطفال جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد محمد نبيل فوزى       مدرس الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	8- ط/ مصطفى ابراهيم سعد عبد العاطى  دكتوراه    الجراحة العامـــــة
	" تقييم اعاده التوصيل الغير مباشر للدوره الدموية بعد فشل التوصيل المباشر باستخدام القسطرة التداخلية فى حالات القصور الحرج للدوره الدموية تحت الركبه فى الاطراف السفلية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سعيد ابراهيم الملاح                أستاذ الجراحة العامةجامعة المنوفية
	2- أ.د/ هشام شفيق ابو جريدة           أستاذ م  الجراحة العامة جامعة المنوفية
	3- د/ يحيى محمد الخطيب           مدرس الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	9- ط/ عمرو سعد بسيونى العسكرى  دكتوراه    الجراحة العامـــــة
	" دراسة لتقنين الجراحة بعد استخدام العلاج الكيميائى والاشعاع لمرض أورام المستقيم السفلية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسام عبد القادر الفل           أستاذ الجراحة العامةجامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد ابو الفتوح شحاته          أستاذ م  علاج الاورام  جامعة المنوفية
	3- د/ محمد نزية شاكــر               مدرس الجراحة العامــة جامعة المنوفية
	10- ط/ أحمد فوزى المهــدى   دكتوراه    جراحة المخ والاعصاب
	" مقارنة استئصال الصفيحة العنقية مقابل تثبيت الوجيهات العنقية دون استئصال الصحفيحة العنقية لعلاج اعتلال النخاع الشوكى التالى لداء الفقرات العنقية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عادل محمود حنفـى            أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عصام الدين جابر صالح       أستاذ  جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد محمد جمال الدين عزب   أستاذ جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	4- د/ أحمد جبرى النجــار                مدرس جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	5- د/ هانى محمد الخولى            مدرس جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفي
	11- ط/ تامر على عبد العظيم القاضى  دكتوراه   الاشعة التشخيصية
	دور الرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية فى تشخيص افات الانسجة الرخوة لليد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد العزيز معالى         أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هيام عبد المنصف عبد اللطيف    مدرس الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	12- ط/ دعاء ابراهيم مصطفى ابو جلاله        دكتوراه    الطفيليات
	- دراسة خارجية باراسيتولوجية وبيوكيميائية وجزيئية والتركيب الدقيق لتأثير الثيوريدوكسين ريداكتيز المثبط ( الاورانوفين ) على سلالات الفاشيولا البالغة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ نشأت السيد ناصف            أستاذ الطفيليـــات   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أميمة كامل الشافعى        أستاذ الطفيليـــات جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أمانى أحمد راضــى          أستاذ م الطفيليـــات جامعة المنوفية
	4- د/ انجى فيكتور نصيف بشاى  مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	5- د/ سمر أحمد الرفاعـــــى    مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	13- ط/ أحمد سعيد توفيق مهــدى دكتــــــــوراه    الطفيليات
	" دراسة جزيئية للمقاومة الخاصة بأدوية مرض الملاريا المستخدمة حاليا فى مصر
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد محمد عبد الغفار           أستاذ الطفيليـــات   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أميمة كامل الشافعى             أستاذ الطفيليـــات جامعة المنوفية
	3- أ.د/ منال أحمد المليجــى             أستاذ الطفيليـــات جامعة المنوفية
	4- د/ شيماء أحمد شرف الدين           مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	5- د/ أمانى ابراهيم عمار               مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	14- ط/ منى فهيم عبد السميع فهيم   دكتــــــــوراه    الطفيليات
	" تقييم تأثير مستضدات البلهارسيا المعوية المختلفة كأمصال فى العدوى التجريبيه
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد محمد عبد الغفار           أستاذ الطفيليـــات   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نادية صلاح النحاس              أستاذ الطفيليـــات جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أميرة فتحى عبد العاطى       أستاذ م الطفيليـــات جامعة المنوفية
	4- د/ سلوى فؤاد عشيبة              مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	5- د/ أمانى فوزى عطية               مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	15- ط/ تهانى عبد الله محمد العطار دكتــــــــوراه    الطفيليات
	" دراسة تأثير الفعاليات الوقائية والعلاجية للبروتينات الافرازية لطفيل الترايكنيلا سبيرالس على مرض الترايكينيلوزيس فى الفئران
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ وفاء محمــد القرش          أستاذ الطفيليـــات   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ جيهان صلاح صادق         أستاذ الطفيليـــات جامعة المنوفية
	3- أ.م/ نانسى محمود حربة       أستاذ م الطفيليـــات جامعة المنوفية
	4- د/ سلوى فؤاد عشيبة              مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	5- د/ رهام مصطفى بركات              مدرس الطفيليـــات جامعة المنوفية
	16- ط/ منى أحمد عباس السيد     دكتوراه   الكيمياء الحيوية الطبية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ نجلاء محمد غنايم           أستاذ الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مصطفى جاب الله النجار           أستاذ الباطنة العامة   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أيمن كيلانى عبد الحميد        أستاذ م الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	17- ط/ مى أحمد حافظ ابو العنين    دكتوراه   الكيمياء الحيوية الطبية
	" الارتباط بين سرطان الثدى والتعدد الشكلى احادى النيوكليوتيدة لجينى المجموعة عالية الحركة المرتبطة باختيار الخلايا التيموسية 3 ومستقبل عامل نمو الخلايا الليفية 2
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها أحمد فتحى حمودة      أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أشرف عبد الرؤوف داود    أستاذ م الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	3- د/ الشيماء محمود الحنفــى       مدرس علاج الاورام جامعــة المنوفيــــــــــة
	18- ط/ ايمان ابو اليزيد على عبد الجواد   دكتوراه   الفارماكولوجيا الاكلينيكية
	التأير الوقائى المحتمل للميتفورمين والاكسيناتيد على اعتلال القلب والكلى المحدث عن طريق حقن الدوكسوروبيسين فى الجرذان
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها محمد البطش              أستاذ الفارماكولوجيا  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ منال عبد العزيز سعفان            أستاذ الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	3- أ.م/ مروة محمد سراج الدين             أستاذ م الباثولوجيا  جامعة المنوفية
	4- د/ صفا رياض الفقــى                 مدرس الفارماكولوجيا  جامعة المنوفية
	19- ط/ أميرة الشحات مصطفى سليمان    دكتوراه   الامراض الجلدية والتناسلية
	" دور الجسيم الالتهابى ( ان ال اربى 1) والانترلوكين 1 بيتا فى حدوث البهاق : دراسة مناعية هستوكيميائية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر             أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نانيس شوقى هولة              أستاذ م الباثولوجــى جامعة المنوفية
	20 - ط/ هانى فاروق محمد العادلى    دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	العلامات الحيوية للالتهاب والتجلط للتنبؤ بعاقبة تعفن الدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب          أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن فتحى عبد الحليم            أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة الزقازيق
	3- أ.د/ أشرف عبد الروؤف داوود   أستاذ م الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	4- د/ محمد أحمد عبد الحافظ            مدرس   أمراض المناعة  جامعة المنوفيـــة
	5- د/ عصام على عبد المحسن       رئيس قسم امراض الدم القوات المسلحة بالمعادى
	21- ط/ ريم محمد غريب الشرقاوى        ماجستير  الهستولوجــى
	عنوان الرسالة
	" دراسة هستولوجية وهستوكيميائية عن تأثير افلاتوكسين ب 1 على القشرة الكلوية لذكور الجرذان البيضاء البالغة والدور الوقائى المحتمل للتمر
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها السيد سليمان          أستاذ ورئيس قسم الهستولوجى  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ غادة حسن الصيفى      أستاذ م الهستولوجــــــى  جامعة المنوفيــــة
	3- د/ رانيا ابراهيم ياسين   مدرس الهستولوجى  جامعـــــة المنوفيـــــة
	22- ط/ ايمان بدوى حامد قنصوه ماجستير  الهستولوجــى
	عنوان الرسالة
	" دراسة هستولوجية عن تأثير عقار الميتوتريكسيت على مخيخ الجرذان البيضان والدور الوقائى المحتمل لحب الشباب
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بثينة لبيب محمود        أستاذ الهستولوجى  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ماجدة أحمد منصور      أستاذ الهستولوجــــــى  جامعة المنوفيــــة
	3- د/ داليا السيد الغزولى   مدرس الهستولوجى  جامعـــــة المنوفيـــــة
	23- ط/ محمد عبد البديع محمد سليمان ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	" دراسة الدور التشخيصى لمستضد اللب لفيروس الالتهاب الكبدى "سى" فى المرضى المعالجين باستخدام المضادات الفيروسية المباشرة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد علاء الدين نوح               أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد رجب الجزارة               مدرس المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	3- د/ محمد جمال الهلباوى             مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفيـــــة
	24- ط/ محمد عطية السيد عابدين   ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	" دور الموجات فوق الصوتية بالمنظار فى تشخيص أمراض البنكرياس البؤرية بالمقارنة مع الاشعة المقطعية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ جمال سعد الديب                           أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمود أحمد فؤاد الانصارى             أستاذ المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	3- د/ مؤمنة سعيد الحامولى                   مدرس المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	25- ط/ محمد عثمان السيد عثمان زرد  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	" القيمة التشخيصية لمؤشرات الصفائح الدموية والمستضد السرطانى الجنينى فى التفرقة بين قرحة المعدة الخبيثة والحميدة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أيمن محمد اللحلح                            أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نجلاء سعيد محمد العبد             مدرس المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	3- د/ سوزى فوزى عبد الفتاح جوهر               مدرس علاج الاورام  جامعة المنوفيـــــة
	26- ط/ أحمد محمد عبد الغفار ابراهيم   ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  دبلوم
	عنوان الرسالة
	" دور مستوى الاميليز واللايبيز فى مصل الدم بعد ساعتين من عمل منظار رسم القنوات المرارية والبنكرياس الارتجاعى فى التحديد المبكر لحدوث التهاب البنكرياس بعد اجراء المنظار
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد علاء الدين نوح                     أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد عقــل راضــى                    أستاذالمناطق الحارة معهد الكبد جامعة المنوفيـــــة
	3- د/ أيمن أحمد صقــر                        مدرس المناطق الحارة   جامعة المنوفيـــــة
	27- ط/ أيمن موسى محمود عنب  ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  دبلوم
	عنوان الرسالة
	" تقييم معدل عنصر الماغنيسيوم فى مرضى التليف الكبدى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عاطف ابو السعود على               أستاذ ورئيس قسم المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ مرفت رجب نصـار                  زميل المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	28- ط/ مايكل جـــورج فـــوزى   ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  دبلوم
	عنوان الرسالة
	دور عدوى البكتيريا الحلزونية – هيليكوباكتر بيلورى – فى تطور مرض الكبد المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد علاء الدين نوح                     أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- د/ مرفت رجب نصــار                        زميل المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	29- ط/ ابراهيم فوزى عبد الفتاح الشيخ  ماجستير  جراحــة العظـــام
	مقارنة بين النتائج المؤثرة على الركبة على المدى الطويل ما بعد عملية تثبيت كسور عظمة الفخذ بالمسمار النخاعى العلوى والسفلى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ السيد مرسى زكى            أستاذ ورئيس قسم جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عادل ابراهيم الصعيدى             أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ سامى عبد الهادى صقر             مدرس جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	30- ط/ أحمد محمد مصطفى السيد عمر   ماجستير  جراحــة العظـــام
	اصلاح القطع الجزئى للرباط الصليبى الامامى بواسطة اعادة البناء الانتقائى للجزء المقطوع
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد الموافى                  أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عماد بدوى بدوى                     مدرس  جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ محمد حمدى النجار                استشارى  جراحة العظام  جامعة المنوفية
	31- ط/ سمر عبد الرحمن عثمان القفاص   ماجستير  طب الاسرة
	زيادة الوزن والسمنة فى المراهقين مركز شبين الكوم , محافظة المنوفية , مصر
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هالة محمد المصيلحى شاهين         أستاذ ورئيس قسم طب الاسرة  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ فاطمة أحمد الاسريجــى        مدرس  طب الاسرة  جامعة المنوفية
	32- ط/ أسماء عيد محمود محمد عمر ماجستير   الميكروبيولوجيا الطبية
	" دراسة مستقبلات TLR7 فى المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد C  المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مبروك محمود غنيم                أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا    جامعة المنوفية
	2- د/ عزة محمد عبد العزيز             أستاذ ورئيس قسم   الميكروبيولوجيا  معهد الكبد  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أمل فتح الله عبد الرحيم مقلد     أستاذ الميكروبيولوجيا    جامعة المنوفية
	4- د/ فاطمة عمــر خليــل           مدرس الميكروبيولوجيا جامعة المنوفيــــــــة
	33- ط/ مصطفى محمد محمد شرارة  ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة دبلوم
	العلاقة بين الهرمون المحفز للغدة الدرقية والعتلال العصبى الطرفى فى مرضى البول السكرى من النوع الثانى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علاء الدين عبد السلام داود    أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ شيماء كمال الدين زوين         مدرس أمراض المناعة   جامعة المنوفية
	34- ط/ محمد جمال فؤاد الناظر     ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	ناتج  اختبار الفيور سيميد الاجهادى فى مرضى عطب الكلى الحاد مع قلة البول
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد عطية          أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمود محمد عبد العزيز عمـارة        أستاذ  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	35- ط/ عبد الفتاح السعيد ابراهيم محمود    ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	الارتباط بين مستوى السكليروستين بالدم وتكلس القلب والاوعية الدومية فى مرضى الاستصفاء الدموى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد عطية                  أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ياسين صلاح ياسين                   أستاذ  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ هبه السيد قاســـم                 مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	36- ط/ أحمد محمد كمال أحمد ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" مؤشرات ضعف الاستجابة للاريثروبيوتين فى مرضى الاستصفاء الدموى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى                    أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد راغب توفيق                   أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمود محمد عمارة                أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	37- ط/ هند ابراهيم زكى شاهين ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" هلى حالة الحديد بالجسم تتنبأ بوجود تصلب الشريان السباتى فى مرضى الاستصفاء الدموى المزمن المعالجين بحقن الحديد بالوريد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد عطية                    أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمود عبد العزيز قورة                 أستاذ الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ خالد محمد أمين الزرقانى             مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	38- ط/ الاء عبد الرحمن على السيد ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" المحور العظمى – الوعائى فى الصحة والمرض
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب                  أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ عماد محمد الشبينى                 مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ايناس صبحى زهران            مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	39- ط/ أحمد أحمد سليمان القلشى   ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	" العوامل التى تؤدى الى الاصابة بزيادة فى ضغط الدم الرئوى فى مرضى الغسيل الكلوى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمود محمد عمارة                أستاذم  الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد محمد عمارة              أستاذ م أمراض القلب  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ هبه السيد قاســم            مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	دراسة الدور التشخيصى لاختبار جين اكسبيرت فى مرضى الدرن الرئوى فى مستشفى صدر المحلة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام السيد عبد العاطى                   أستاذ الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمود موسى الحبشى           أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ مها يوسف الحفناوى                أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	" انتشار الاضطرابات الرئوية بين عمال غزل ونسيج القطن والصوف بمدينة المحلة الكبرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أسامة فهيم منصــور                   أستاذ الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ رباب عبد الرازق الوحش          أستاذ م الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ جيهان على عبد العال                مدرس الامراض الصدرية    جامعة المنوفية
	مقارنة عمق الغرفة الامامية للعين باستخدام جهاز تصوير القرنية وجهاز قياس قوة العدسة البصرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الخالق السعدنى          أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ حاتم محمد مرعى          أستاذم  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	3- د/ مروة على زكى          مدرس طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	جفاف العين بعد عمليه المياة البيضاء بالموجات فوق الصوتية وعلاقتها بعوامل الخطر المرتبطة بالجراحة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار        أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز        مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	تأثير حقن العقار المضاد لعوامل نمو الخلايا المبطنه للاوعية الدموية تحت الملتحمة على التعرق القزحى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد المزار                  أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز             مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" دراسة مقارنة بين تأثير عدسى من سميل ( شق صغير لاستخراج عدسى ) وزرع الغشاء الامينوسى فى قرحة القرنية المقاومة للعلاج
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى         أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أسماء محمد أحمد ابراهيم       مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	3- د/ محمد سامى عبد العزيز         مدرس طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	تأثير عقار الافلابرسيبت (الايليا ) فى علاج الارتشاح السكرى لمقولة العين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى         أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد ابراهيم بسيونى               مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" دراسة مقارنة بين تأثير عدسى من سميل
	علاج ارتخاء الجفن الخلقى باستئصال اقصى جزء من العضلة الرافقع له
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سامح سعد مندور     أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ غادة زين العابدين رجب      مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	" تقييم انماط التالق الذاتى فى مرض الاوعية الدموية المستحدثة للمشيمه قبل وبعد حقن مضادات عوامل النمو للاوعية البطانية بالجسم الزجاجى للعين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فريد محمد وجدى فريد    أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ مروة على زكــى      مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ علاء حسن مرعى             أستاذ ورئيس قسم الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رانيا محمد عزمى الشاذلى    مدرس م الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ وفـــاء أحمـــــــد شحاته                 مدرس الامراض الجلدية  جامعة المنوفية
	قيمة ارتفاع مستوى مصل الريزيستين كعلامة تشخصيه ف الصدفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ شوقى محمود الفرارجى     أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نجلاء محمد غنايم         أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	دور بروتين كالجرانيولين سى فى الصدفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشا          أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سالى محمد الحفناوى  مدرس الكيمياء الحيــــــوية جامعــــــــة المنوفية
	3- د/ وفاء أحمد شحاته                    مدرس الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	" تقييم دور زنك الفا 2 جليكوبروتين فى سرطان القولون
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ طارق عبد المنعم هاشم   أستاذ علاج الاورام  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمان عبد الرازق توفيق          أستاذ علاج الاورام  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايناس ابو بكر الخولى        أستاذ م أستاذ علاج الاورام    جامعــــــــة المنوفية
	4- د/ أشرف السيد عبد الغنى           مدرس علاج الاورام    جامعــــــــة المنوفية
	مقارنة بين حقن عقار بوبيفاكين تحت الجلد مقابل ميلوكسيكام بعد الولادة القيصريةلازالة الالم
	لجنة الاشراف
	دراسة نتائج وطرق علاج المرضى الذين يعانون من التصاق المشيمة المرضى فى مستشفى جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	" تأثير عدد من الادوية بطرق مختلفة على المرحلة الثالثة من الولادة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل              أستاذ التوليد و النساء    جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	لجنة الاشراف
	ثانيا  تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ هانم محمد بدوى   دكتوراه    الباثولوجيا الاكلينيكية
	وذلك باضافة د/ شيماء عبد الستار رفعت
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سهير عبد الرحمن عبد السميع   أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعــة المنوفية
	2- أ.د/ روحية حسن العدل                    أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعــة المنوفية
	3- د/ ريم محسن حسن الخولى            مدرس أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعــة المنوفية
	4- د/ شيماء عبد الستار رفعت                 مدرس الكيمياء الحيوية  معهد الكبد جامعة المنوفية
	2- ط/ عمرو عبد الحميد عبد المحسن القرشى   ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	وذلك برفع د/ بلال عبد المحسن منتصر باضافة د/ ثريا أحمد عمر
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد     أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة المنوفية
	2- د/ بلال عبد المحسن منتصر     مدرس الباثولوجى جامعــة المنوفية
	3- د / زين عبد اللطيف عمر           مدرس طب الاطفال جامعــة المنوفية
	الباثولوجيا الاكلينيكية
	وذلك باضافة د/ ثريا أحمد عمر
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد     أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة المنوفية
	2- د/ بلال عبد المحسن منتصر     مدرس الباثولوجى جامعــة المنوفية
	3- د / زين عبد اللطيف عمر           مدرس طب الاطفال جامعــة المنوفية
	القرار :- الموافقة على لجنة الاشراف  للاطباء المذكورين بعالية 0
	ثالثا :- إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	تابع :-
	1- ط/ هانم محمد بدوى   دكتوراه الباثولوجيا الاكلينيكية    تعديل غير جوهرى
	دور جين ( الادى بى )فى بكتريا اسينيتوباكتر ( البكتريا الراكدة ) المقاومة للعديد من المضادات الحيوية بوحدات العناية المركزة فى مستشفيات جامعة المنوفية
	2- ط/ ايمان محمدأحمد عامر   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية  تعديل غير جوهرى
	اظهار جين ULBP3 فى داء الثعلبة
	3- ط/ الاء محمد ناصر حامد بحبح   ماجستير  الباثولوجيا   تعديل غير جوهرى
	دراسة مقارنة بين التغيير المناعى الهستوكيميائى لبروتين ال ( ERG) وال ( MAGI-2)  فى سرطان البروستاتا
	خامسا  مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	1- ط/ ولاء عبد اللاه اسماعيل ابراهيم    دكتوراه    الهستولوجــى
	5- ط/ ياسر فوزى محمد الصواف    دكتوراه    جراحة القلب والصدر
	10- ط/ بيتر وجيــه شاكــر  ماجستير جراحة الاذن والانف والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عمر عبد المنعم البنهاوى       أستاذ الانف والاذن  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد على سعد بركة    أستاذ التخاطب  جامعة عين شمس
	3- أ.د/ ابراهيم أحمد عبد الشافى        أستاذ م الانف والاذن  جامعة المنوفيــة
	4- أ.م/ ايمن على عبد الفتاح  أستاذ م الانف والاذن  جامعة المنوفيــة
	11- ط/ حسام الدين موسى شرف ماجستير جراحة الاذن والانف والحنجرة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى     أستاذ ورئيس قسم الانف والاذن  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عادل ثروت عطــا الله            أستاذ الانف والاذن  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد محجوب خيرى           أستاذ الانف والاذن  الاكاديمية الطبية العسكرية
	12- ط/ وسام عبد الستار الدجوى   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر    أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ طارق السيد أمين          أستاذ  الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة طنطــا
	13- ط/ منى أحمد متولى صالح    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر      أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مصطفى أحمد همــام        أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد حامد خاطـر        أستاذ م الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة الزقازيق
	14- ط/ ايمان عبد المنعم الشرقاوى ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد محمود فهمى    أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حامد السيد اللقوة          أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ سعيد عبد العاطى صالح              أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ أحمد فوزى جلال               أستاذ م التوليد والنساء   جامعة الاسكندرية
	15- ط/ محمد فؤاد أحمد الخرباوى  ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ زكريا فؤاد سند            أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السيد فتوح رخــا            أستاذ التوليد والنساء   جامعة طنطـا
	3-أ.م/ أسامة على الكيلانى           أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ طارق محمد سيد               أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	16- ط/ محمد الظريف السيد النجار  ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق فؤاد كشــــك         أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سليمان عبد الرحمن          أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أيمن أحمد البتانونى          أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	4- أ.د/ هاشم محمد عياد                أستاذ جراحة التجميل جامعة طنطــا
	17- ط/ نجوى ابراهيم العربى    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ رمضان محمد بكر                     أستاذ الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ سامى سيد أحمد الدحدوح                 أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	3-أ.م/ طارق سامى عيســوى                  أستاذ م الامراض الصدرية  جامعة بنهـــا
	18- ط/ مى محمد علاء الدين محمد الخطيب ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أمل أمين عبد العزيز                أستاذ الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ أحمد عامر خميس ح                 أستاذ الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	3-أ.م/ وحيد شومــان                   أستاذ م الامراض الصدرية  جامعة الزقازيق
	19- ط/ حسام محمدرشدى أحمد ابو زيد     ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود محمد هدهود      أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسر عـــلام               أستاذ جراحة العظـــام    جامعة الاسكندرية
	3- أ.م/ عادل الصعيدى       أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	20- ط/ محمد عصفور أحمد ابراهيم   ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هشام محمد الموافى      أستاذ جراحة العظـــام    جامعة  المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد المنعم قلقيلة       أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة طنطا
	3- أ.م/ أحمد فؤاد شمس الدين   أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	21- ط/ أحمد محمد عبد الحى    ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى     أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد البدوى شاهين            أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ لطفى محمد يونس             أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	22- ط/ المعتز بالله محمد أحمد حسن ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى     أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عادل حامد عوض الله          أستاذ جراحة العظـــام    جامعة الازهر
	3- أ.د/ ايمن محمد عبيد              أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	23- ط/ دعاء رضا عبد الحميد جعفر  ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حاتم محمد مرعى      أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أيسر عبد الحميد فايد            أستاذ طب وجراحة العين    جامعة بنهــا
	3- أ.د/ معتز فايز عبد الحميد الصاوى  أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	24- ط/ هند أحمد محمود الابشيهى  ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هشــام المزار          أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أيسر عبد الحميد فايد            أستاذ طب وجراحة العين    جامعة بنهــا
	3- أ.م/ هانى أحمد خيرى               أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	25- ط/ عمرو محمد بكر بركات ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيسر عبد الحميد فايد        أستاذ طب وجراحة العين    جامعة بنهــا
	2- أ.د/ حاتم محمد جاد مرعى       أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	3 – أ.م/ سامح سعد مندور          أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية-
	26- ط/ محمد حسانين مصطفى ابو عامر   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ غادة محمد المشـد                 أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب            أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد شوقى الفرارجى       أستاذم  طب الاطفال جامعة طنطــا
	27- ط/ محمد أحمد رضا الديب فرحات   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى       أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مفتاح محمد ربيع       أستاذ طب الاطفال   جامعة  الازهر
	3- أ.د/ غادة محمد المشــد      أستاذ م طب الاطفال  جامعة المنوفية
	28-ط/ هيثم صابر اسماعيل  ماجستير  طب الاطفــال
	1 لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ غادة محمد المشـد                 أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب            أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد شوقى الفرارجى       أستاذم  طب الاطفال جامعة طنطــا
	29- ط/ طارق حامد محمد عفيفى   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى       أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ غادة محمد المشـد                 أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ سها عبد الهادى ابراهيم        أستاذ م طب الاطفال   جامعة بنهـــا
	30- ط/ الاء محمد محمد خليل بسيونى  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مفتاح محمد ربيع       أستاذ طب الاطفال   جامعة الازهر
	3- أ.م/ غادة محمد المشــد        أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	31- ط/ مروة مجدى محمد فرج   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى         أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2-أ.د/ هبه سعيد المهدى             أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ داليا منير اللاهونى       أستاذ م طب الاطفال   جامعة المنوفية
	32- ط/ فتحية مرتضى أحمد فودة ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى         أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2-أ.د/ أحمد أنور خطــاب            أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ نبيل مصطفى العيسوى      أستاذ طب الاطفال   جامعة طنطــا
	33- ط/ هبه حمدى ذكى القرمـــة    ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ زينب عبد العزيز على         أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عادل محمد الوكيل              أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.د/ رانيا عصام الدين محمد                 أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـا
	34- ط/ محمد محمود شاكر علام    ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ زينب عبد العزيز على   أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أشرف انس زيتون           أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.م/ رانيا عصام الدين محمد     أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـا
	35- ط/ هشام عبد المنعم السيد تمراز ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مدحت محمد رفعت    أستاذ ورئيس قسم  الاشعة التشخيصية  جامعة بنهــا
	2- أ.د/ محمد صلاح الدين الزواوى   أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد عبد العزيز معالى          أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	36- ط/ أحمد صلاح عبد الحميد عيسوى   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.م/ عونى جمال شلبى    أستاذ م  القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ريحاب ابراهيم ياسين        أستاذ م القلب والاوعية  جامعةالمنوفية
	3- أ.م/ محمد أحمد عبد العال         أستاذم  القلب والاوعية  جامعة طنطــا
	37- ط/ عبد الله ابو زيد حمد رضوان     ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ولاء فريد عبد العزيز            أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ طارق حلمى ابو العزم        أستاذ القلب والاوعية  جامعة بنهــا
	3- أ.د/ أحمد عبد العزيز  عمــارة         أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	38- ط/ نادر نبيل خليفة بربرى   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد محمد عمـاره       أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب ابراهيم ياسين    أستاذ م القلب والاوعية جامعة المنوفيـة
	3- أ.د/ مصطفى ابراهيم مقرب     أستاذ م  القلب والاوعية  جامعة الازهــر
	39- ط/ سمر سامى هندى الجزار  ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سامية حسن قنديل         أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ منال عبد الواحد عيد           أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة طنطـا
	3- أ.د/ محمد أحمد حلوة             أستاذ  م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	40- ط/ أسماء شعبان ابو اليزيد  ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ليلى محمود منتصر          أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ كريمة عبد الحليم محفوظ         أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة الازهر
	3- أ.د/ ايمان عطية التونسى          أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ أحمد عبد الرحمن سنبل      أستاذ م  الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	41- ط/ منى عبد الستار ابراهيم داود   ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ روحية حسن العدل                أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ليلى محمود منتصر                أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد سمير سعيد خضر         أستاذ ورئيس قسم الحساسية جامعــــــــة طنطا
	4- أ.م/ أحمد عبد الرحمن سنبل         أستاذ م  الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	42- ط/ أحمدمحمد عويضــه ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سناء سيد جزارين      أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة                   أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد محمد زهران            أستاذ م الباطنة العامة  جامعـــــــة المنوفيــة
	4- أ.م/ جمال فتحى النجار          أستاذم الباطنة العامة جامعة طنطــا
	43- ط/ محمود عزام عبد اللطيف السيد    ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الله عبد العزيز بهنسى   أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد ربيع العربجى          أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- د/ كمال محمد عكاشـــه             أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	4- أ.د/ محمود محمد عمارة                 أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفية
	44- ط/ سارة محمد حيدر محمد قشقوش  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد                 أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ياسين صلاح ياسين محمد              أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ممدوح أحمد جبر      أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفيـة
	4- أ.م/ محمد عبد الرؤوف قرنى  أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	45- ط/ محمود حامد عثمان عبد الله   ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد أحمد ياسين       أستاذ التخـــــــدير معهد الكبد  جامعـــــة المنوفية
	2- أ.د/ أسامة عبد الله الشرقاوى       أستاذ م التخدير والعناية   جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ ايمن أحمد راضـى    أستاذ م التخـــــــــــدير   جامعـــــة المنوفية
	46-ط/ رشا فؤاد مطاوع الشونى   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خــالد أحمــــــد يس           أستاذ ورئيس قسم  التخديرمعهد الكبد   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سهير مصطفى سليمان         أستاذ ورئيس قسم  التخــــــــدير جامعة طنطــا
	3- أ.د/ نجــــوى محمد ضحـــا           أستاذ التخـــــــدير  والعناية  جامعة المنوفيــــــــة
	47- ط/ علياء محمد على القفاص   ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خــالد أحمــــــد يس           أستاذ ورئيس قسم  التخديرمعهد الكبد   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أشرف مجدى اسكندر       أستاذ م التخـــــــدير  والعناية  جامعة المنوفيــــــــة
	3- أ.م/ صفاء محمد هلال          أستاذ م التخـــــــدير  والعناية  جامعة المنوفيــــــــة
	القرار :- الموافقة على تشكيل فى لجنة الفحص للاطباء المذكورين بعالية 0
	1- ط/ عبد العاطى مغربى حسن عبدالعاطى      ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هشام محمد الموافى      أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود محمد هدهود    أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ايمن السيد خليــل       أستاذ جراحة العظـــام    جامعة  طنطــا
	1- ط/ محمود أحمد صالح محمد      دكتوراه   الجراحة العامة        لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	2- ط/ بيشوى عبد مريم ملك سوريال    دكتوراه   أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	3- ط/ ندا مصطفى حسن شكرى موسى  دكتورة  التخدير والعناية المركزة  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	4- ط/ نشوى سعيد عيسى عيسى حسين   دكتوراه  الجراحة العامة لمدة عام من لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	5- ط/ محمد محمود شاكر علام   ماجستير    الاشعة التشخيصية  لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 2017
	6- ط/ بيتر وجيه شاكر   ماجستير  جراحة الاذن والانف والحنجرة   لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	7- ط/ هبه حمدى زكى القرمة       ماجستير الاشعة التشخيصية  لمدة عام من اكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	8-ط/ منال برعى عبد الحميد رشوان   ماجستير الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	9- ط/ عبد العاطى مغربى عبد العاطى  ماجستير جراحة العظام لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	10- ط/ محمد عصام محمد عبده   ماجستير  الجراحة العامـة لمدة عام من أكتوبر2017 حتى أكتوبر 2018
	11- ط/ هانم رزق أحمد رزق  دبلوم   طب الاطفال لمدة عام من أكتوبر2017 حتى أكتوبر 2018
	12- ط/ أسماء محمود حسن الخواص  دبلوم  طب الاطفال لمدة عام من أكتوبر2017 حتى أكتوبر 2018
	13- ط/ أحمد ابراهيم أحمد عبد الله   دبلوم   امراض الباطنة العامة  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	14- ط/ عبد الله ابو زيد حمد رضوان   ماجستير  أمراض القلب والاوعية لمدة عام أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	15- ط/ رشا ممدوح جمعه حسن ماجستير  طب الاطفــال لمدة عام ابريل  2017 حتى ابريل 2018
	16- ط/ عمرو محمد بكر بركات   ماجستير طب وجراحة العين  لمدة عام من اأكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2016
	17- ط/ نجوى ابراهيم العربى   ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن  لمدة عام من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2016
	18- ط/ هبه الله مصطفى عبد الرحمن    ماجستير  طب الاسرة  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	19- ط/ خالد محمود عبد المنعم     ماجستير الاشعة التشخيصية   لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	الثامن والحمسون :-    تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا التحريرية دورابريل 2018 للعام الجامعى 2017/2018 فى الفترة من 1/4/2018 حتى 16/11/2018 .
	نتشـــــــــرف بالاحاطـــة :-
	امتحانات الجزء الاول {  دبلوم – ماجستير – دكتوراه } بنظـــــام الساعـــــــات المعتمــدة
	فى الفترة من 1/4/2018 حتى 20/4/2018
	امتحانات الجزء الثانى {  دبلوم – ماجستير – دكتوراه } بنظام الساعات المعتمدة
	فى الفترة من 6/5/2018 حتى 24/5/2018
	وكيل الكلية
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	أولا :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	1- ط/ أحمد سيد زكريا السيد    دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	تشكيل هيكل صوان الاذن عن طريق طباعة مجسم ثلاثى الابعاد فى عمليات اصلاح الاذن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ فؤاد محمد غريب                  أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مدحت سامى حسن             مدرس  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد عبد العزيز تعلب      مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- ط/ أسماء محمد عبد الخالق المحرات دكتوراه   جراحة التجميل والحروق
	" الاثار المترتبة على شفط الدهون بكمية كبيرة على وزن الجسم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ طارق فؤاد كشك                   أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد فرجانى صابر              زميل  جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أحمد عبد العزيز تعلب         مدرس جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	3- ط/ محمد أحمد عبد اللطيف محمد سالم   دكتوراه    جراحة المخ والاعصاب
	النتائج الجراحية لحالات اعوجاج العمود الفقرى غير معلوم السبب فى سن المراهقة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ياسر محمود البنا          أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والاعصاب جامعةالاسكندرية
	2- أ.د/ هشام يسرى ابو رحمة   أستاذ  جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حسام عبد العظيم حبيب   أستاذ م جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	4- د/ أحمد فتحــى شيحــــة        مدرس جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	5- د/ حازم محمد نجـــم          مدرس جراحة المخ والاعصاب جامعة المنوفية
	4- ط/ أميرة طارق الشنوانى    دكتوراه   الطب الطبيعى
	أهمية الدراسات التصويرية وكيموكين سى – اكس –سى 10 فى الاكتشاف المبكر لالتهاب المفاصل الصدفى فى مرضى صدفية الجلد
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان                     أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر           أستاذ الامراض الجلدية والتناسلية   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ علاء عبد العزيز لبيب         أستاذ م الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	4- د/ دينا سالم فتوحسليمان            مدرس الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	5- د/ وليد عبد الفتاح موسى            مدرس الاشعة التشخيصية جامعة المنوفية
	5- ط/ أحمد عبد العظيم سعد ابو سالم  دكتوراه   جراحة العظام
	استخدام طريقة دان المعدلة لعلاج الانزلاق المزمن لرأس عظمة الفخذ
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد الموافى                  أستاذ جراحة العظام جامعة المنوفية
	3- د/ أحمد فؤاد شمس الدين          أستاذ م جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- د/ أسامة جمال أحمــد                مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	4- د/ سامى عبد الهادى صقر           مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	6- ط/ مصطفى محمد كامل مسرجة  دكتوراه   جراحة العظام
	اصلاح قطع الكفه المدوره لمفصل الكتف بالمنظار الجراحى : مقارنة بين الخياطة عبر العظم واستخدام الخطاطيف
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى               أستاذ جراحة العظام جامعة المنوفية
	3-أ. د/ أيمن محمد عبيد                           أستاذ جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عادل ابراهيم الصعيدى               أستاذم  جراحة العظام  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عمرو صابر السيد                       أستاذ م  جراحة العظام  جامعة المنوفية
	7- ط/ محمود زهنى محمد عطية   دكتوراه   أمراض القلب والاوعية الدموية
	القيمة التنبوئية للاشعة المتعددة المقاطع للشرايين التاجية فى مرضى السكرى العديم الاعراض
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الله مصطفى كمال              أستاذ القلب والاوعية جامعة المنوفية
	2- أ.م/ وليد عبده ابراهيم                    أستاذ م    القلب والاوعية جامعة المنوفية
	4- د/ سوزى فوزى جوهــر                     مدرس علاج الاورام جامعـــة المنوفية - ط/ أحمد
	9- ط/ أحمد محمد جودة محمد سالم  دكتــــــــوراه    طب وجراحة العين
	التغيرات التى تحدث بالعين عقب ازالة المياة البيضاء باستخدام الفمتوليزر مقارنة باتخدام الموجات الصوتية القياسية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الخالق ابراهيم السعدنى         أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حاتم محمد جاد مرعى          أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ فريد محمد وجدى        أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	10 - ط/ وائل محمد محمد على     دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	تقييم نقص التغذيه بالطاقة والبروتين فى مرض الاستصفاء الدموى المزمن بمحافظة كفر الشيخ
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى             أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد راغب توفيق              أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمود محمد عمارة             أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- د/ خالد محمد أمين الزرقانى         مدرس   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفيـــة
	11-ط/ ولاء متولى عبد المجيد الغريانى دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	" دلالات اصابة بطانة الاوعية الدموية فى مرضى تكسير الصفائح الدموية الاولى عند البالغين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد اللع شعيب              أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عايدة على نظير              أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أشرف عبد الرءوف داود             أستاذ م الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	4- د/ علاء عفت عبد الحميد          مدرس   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفيـــة
	5- د/ عصام على عبد المحسن           استشارى أمراض الدم مستشفى المعادى العسكرى
	12- ط/  محمد السيد عبد العزيز عياد   دكتوراه   طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	دراسة دور جهاز تخطيط مرونة الانسجة النقطى باستخدام موجات القص فى تشخيص أمراض الكبد البؤرية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسام ابراهيم محمد                      أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفيـــــــــة
	2- أ.م/ أحمد رجب الجزارة                     مدرس  المناطق الحارة  جامعة المنوفيـــــــــــة
	3-د/ محمد عباس ضيف                    مدرس الاشعة التداخلية معهد الكبد  جامعة المنوفية
	13- ط/ محمد عبد القادر على ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها
	عنوان الرسالة
	" خطر الجراحة فى مرضى التشمع الكبدى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسام ابراهيم محمد             أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نجلاء سعيد العبد             مدرس المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	3- د/ امل اسماعيل عبد الرحمن           مدرس التخدير والعناية جامعة المنوفيـــــة
	14- ط/ جمال محمد رشاد شرشر    ماجستير طب المناطق الحارة وصحتها  دبلوم
	عنوان الرسالة
	دراسة الدور التشخيصى للثيوردوكسين بالمصل فى مرضى سرطان الخلايا الكبدية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أيمن محمد اللحلح                       أستاذ المناطق الحارة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد رجب جابر الجزارة              مدرس المناطق الحارة جامعة المنوفيـــــة
	3- د/ محمد جمال الهلباوى                مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفيـــــة
	15- ط/ تامر عيد نصر خضر   ماجستير  جراحــة العظـــام
	تثبيت كسور مشطيات اليد غير المستقرة بواسطة اسلاك معدنية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ بهاء الدين محمد السروى         أستاذ جراحــة العظــام  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ عماد بدوى بدوى            مدرس جراحة العظام  جامعة المنوفية
	16- ط/ مها محمد على الدهشان  ماجستير   الميكروبيولوجيا الطبية
	دراسة عوامل الالتصاق FimH و CsgA فى بكتيريا الاسينيتوباكتر وعلاقته بتكوين البيوفيلم وانماط المقاومة للمضادات الحيوية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أحمد بكر محمود             أستاذ الميكروبيولوجيا    جامعة المنوفية
	2- د/ شيماء عبد الستار العسكرى       مدرس  الميكروبيولوجيا  معهد الكبد  جامعة المنوفية
	17- ط/ مصطفى فهمى فؤاد توفيق     ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	داء فالدنشتروم : مراجعة استعراضية عميقة
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب                أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد أحمد عبد الحافظ                   مدرس  الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ هبه يحيى الخولى                        مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	18- ط/ عمرو عماد عبد الفتاح محمود ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة دبلوم
	معدل انتشار وعوامل الخطورةالمصاحبة لارتفاع ضغط الدم بالشريان ارئوى فى مرضى الاستصقاء الدموى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد عطية               أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمود محمد عمارة                          أستاذ م الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	3- د/ خالد محمد أمين الزرقانى                     مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	19- ط/ فاطمة الزهراء محمد خطاب   ماجستير  الطب الطبيعى والتأهيل
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان           أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علاء عبد العزيز لبيب   أستاذ م الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	3- د/ دينا سالم فتوح              مدرس الطب الطبيعى  جامعة المنوفية
	4- د/ دينا ممــدوح سراج          مدرس الاشعة التشخيصية جامعة المنوفية
	20- ط/ أميرة عادل أحمد مبارك ماجستير  الطب الطبيعى والتأهيل
	لجنة الاشراف
	مقارنة تصحيح الابصار بواسطة كشط القرنية الضوئى الانكسارى بالليزر العابر للخلايا الطلائية مقابل الليزك السطحى المعتاد فى حالات قصر النظر واللابؤرية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أمين فيصل اللقوة                   أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد سامى عبد العزيز          مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	تقييم التغيرات فى سطح القرنية بعد عمليات تصحيح الابصار بالليزر السطحى باستخدام التصوير المقطعى الامامى للعين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الرحمن السباعى       أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أسماء محمد ابراهيم        مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	مقارنة بين عقار ديفلوبريدنات 05و0% وعقار بريدنيزولون اسيتات 1% لعلاج التهاب القزحية الامامى الذاتى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ أمين فيصل اللقوة                 أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- د/ أحمد ابراهيم بسيونى ز             مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	دور سمك القرنية المركزى على التغيرات فى ضغط العين بعد جراحة انكسار القرنية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عبد الخالق السعدنى         أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ معتز فايز الصاوى       أستاذم   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	التغير فى سمك مركز الابصار بعد عملية قطع التربيق باستخدام أو بدون مادة الماتيومايسن سى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى         أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ معتز فايز الصاوى       أستاذم   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	مقارنة بين عملية التوصيل الخارجى للكيس الدمعى بالانف مع زرع مادة الاولوجين وزرع انبوبة سيليكون لعلاج مشاكل الجهاز الدمعى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هشام محمد المزار             أستاذ م طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أسامة عبد الله المرسى      مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	تأثير التغيرات فى ضغط العين على سمك طبقة المشيمية باستخدام الماسح الضوئى المتطعى فى حالات المياة الزرقاء
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار     أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أسماء محمد أحمد ابراهيم      مدرس   طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشـا                  أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكــة            أستاذ الباثولوجــى   جامعة المنوفية
	دور البروتين المقاوم للفيروس المخاطى 1 فى مرض سرطان الجلد الغير ميلانى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد أحمد باشـا                  أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رحاب منير سمكــة            أستاذ الباثولوجــى   جامعة المنوفية
	دور الكلوستيرين فى مرض الحزاز المسطح
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى همام                أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علا أحمد بكرى            أستاذ م الجلدية والتناسلية    جامعة المنوفية
	3- د/ شيماء الشافعى سليمان    مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	تقييم الخلايا الشجبرية فى البهاق قبل وبعد الاشعة فوق البنفسجية – ضيقة النطاق
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب            أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج          أستاذ م الجلدية والتناسلية    جامعة المنوفية
	3- د/ أسماء جابر عبده               أستاذ الباثولوجـــى  جامعة المنوفية
	الاظهار الكيمائى المناعى ل TROP2 فى سرطان الجلد غير الصبغى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب          أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج           أستاذ م  الجلدية والتناسلية جامعــــــــة المنوفية
	3- د/ هالة سعيدالربعــــى               أستاذ م الباثولوجــى جامعة المنوفية
	الكايتينيز -3 شيبه بروتين -1 : دليل بيولوجى جديد فى مرض الصدفيه
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همام         أستاذ  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ وفاء أحمد شحاته     مدرس الجلدية والتناسلية جامعــــــــة المنوفية
	3- د/ سالى محمد الحفناوى      مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	الميثيلين الازرق : علاج ضوئى ديناميكى فى علاج الانواع المختلفة من الثأليل
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ ماجدة مصطفى حجاج      أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج        أستاذ  م الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	" هرمـــون الجرلين فى مرض الصدفية
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ نجلاء محمد غنايم           أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج        أستاذ  م الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	" دراسة دور الكيسبيتين فى تأخر البلوغ الوظيفى فى الاولاد
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ عبد الله محمد عطية       أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	" تأثير نوع الجنين على مستوى الهرمون الذكرى لدى الام
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ عبد الله محمد عطية           أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ثريا أحمد عمـــر        مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفية
	دور عامل النوية 2 ذات الصلة عامل 2 فى مرض الثعلبة
	لجنة الاشراف
	1 ـأ.د/ ايمان عبد العتاح سليط         أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علا أحمد بكرى             أستاذ م  الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	3- د/ سالى محمد الحفناوى        مدرس الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	ثانيا :-  تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	1- ط/ محمد زكريا ساير داير  دكتوراه    التوليد وأمراض النساء
	وذلك باضافة أ.د/ جمال عميرة  وأ.د/ أمانى عبد الحميد ابو بكر
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ مدحت عصام الدين حلمى     أستاذ  التـــوليد والنساء جامعــة المنوفيــــــــة
	2- أ.م/ جمال عمـــيرة                            أستاذ جراحة الاورام معهد الاورام جامعة القاهرة
	3- أ.د/ أمانى عبد الحميد ابو بكر             أستاذ الباثولوجى معهد الاورام جامعة القاهرة
	4- أ.م/ نبيه ابراهيم الخولى                      أستاذ م التوليد والنســـــــــــاء جامعــة المنوفية
	5- د/ هيثم ابو على حمـزة                      مدرس التوليد والنســــــــــاء جامعــة المنوفية
	2- ط/ جيهان دسوقى فايد فايد   دكتوراه   الطب الطبيعى والتأهيل
	وذلك باضافة أ.م/ علاء عبدالعزيز لبيب و اضافة د/ ايمان على عبد الله
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سمر جابر سليمان      أستاذ  ورئيس قسم الطب الطبيعى جامعــة المنوفيــــــــة
	2- أ.م/ علاء عبد العزيز لبيب        أستاذ م الطــــب الطبيعــــــى  جامعـــــــــة المنوفيــة
	3- أ.م/ هبه أحمد جمال عسيلى       أستاذ م الطـــــــب الطبيعـــــــى  جامعــــة المنوفيــة
	4- أ.م/ سامح عبد الله عبد النبى          أستاذ م طـــــــب الاطفال جامعـــــة المنوفيــــــة
	5- د/ ايمان على عبد الله                مدرس الطـــــــب الطبيعـــــــى  جامعــــة المنوفيــة
	3- ط/ محمود ماهر عبد النبى الرهاوى   دكتوراه   الجراحة العامة
	وذلك برفع د/ أحمد شكرى حافظ  واضافة أ.د/ نادر كمال فرانسيس
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ أشرف عبد الهادى زين       أستاذ  ورئيس قسم الجراحة العامة  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ نادر كمال فرانسيس                   أستاذ جراحة القولون   جامعـــــــــة باث الملكة المتحدة
	3- أ.م/ محمد صبرى عمار                    أستاذ م الجراحــــــة العامة  جامعــة المنوفيـــــــــة
	4- د/ أحمد جابر التطــاوى                      مدرس الجراحة العامــــة  جامعــة المنوفيـــــــة
	4-ط/ محمد لبيب حسن مصطفى   دكتوراه    امراض القلب والاوعية الدموية
	وذلك باضافة أ.م/ غادة محمود سلطان
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ محمد فهمى النعمانى       أستاذ  أمراض القلب  جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ غادة محمود سلطان              أستاذ  أمراض القلب  جامعــة المنوفية
	3- أ.م/ أشرف عبد اللرؤف داود      أستاذ م الكيمياء الحيوية جامعة المنوفية
	4- د/ نجلاء فهيم أحمد                 م أمراض القلب  جامعــة المنوفية
	5- ط/ دعاء شوقى محمــد   ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	وذلك باضافة د/ ثريا أحمد عمر
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد     أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ وليد عبد المحسن شهاب الدين أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفيـــة
	2- د/ بلال عبد المحسن منتصر     مدرس الباثولوجى جامعــة المنوفية
	3- د / ثريا أحمد عمـــــــر           مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة المنوفية
	6- ط/ شيماء محمد عامر الفقى  ماجستير  التشريح والاجنة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ هناء زكريا نوح    أستاذ  التشريح والاجنة    جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ جيهان فاروق العقباوى       أستاذ م التشريح والاجنة جامعة المنوفية
	3- د/ نهى محى عيســى                أستاذ م التشريح والاجنة جامعــة المنوفية
	7- ط/ شيماء صلاح عبد العزيز القاضى ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ مبروك محمود غنيم       أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا   جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ رشا جلال مصطفى              مدرس الميكروبيولوجيا جامعة المنوفية
	8- ط/ محمود جمال عبد الخالق الخولى   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سعيد شلبى منتصر     أستاذ أمراض القلب جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ محمود كامل أحمد            أستاذم أمراض القلب  جامعة المنوفية
	9- ط/ هيثم محمد عمر الاحول   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ محمد فهمى النعمانى      أستاذ أمراض القلب جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ نجلاء فهيم أحمد               أستاذم أمراض القلب  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ غادة محمود سلطان               أستاذم أمراض القلب  جامعة المنوفية
	10- ط/ اية مجدى عبد الخالق علام    ماجستير  الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.دسمر جابر سليمان     أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعى   جامعــة المنوفيــة
	3- د/ سجى فرحات الجزار          مدرس الطب الطبيعــى  جامعــة المنوفية
	11- ط/ مصطفى محمد مصطفى ابو قورة   ماجستير  الجراحة العامــة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.م/ أحمد صبرى الجمال       أستاذ م الجراحة العامة   جامعــة المنوفيــة
	2- د/ محمد حامد المليجى                  مدرس الجراحة العامة   جامعــة المنوفيــة
	12- ط/ عمرو على عبد الخالق الشامى  ماجستير  طب الاطفال
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.م/ سهير سيد ابو العلا                أستاذ طــب الاطفال    جامعــة المنوفيــة
	ثالثا :- بشــــأن إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	1- ط/ محمود ماهر عبد النبى الرهاوى    دكتوراه الجراحة العامة     تعديل غير جوهرى
	دور المركبات المتطايرة والمبكروبيوم فى تشخيص سرطان القولون والمستقيم
	2- ط/ هند أحمد عبده قاسم    دكتوراه   الباثولوجى   تعديل غير جوهرى
	" اظهار تروب 2 , سيكلن د1 وفوكس ب 3 فى سرطان المثانة : دراسة مناعية
	3- ط/ شيماء صلاح عبد العزيز    ماجستير  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة   تعديل جوهرى
	دراسة الخصائص الظاهرية والجينيه لبكتيريا الايشيرشيا القولونية المقاومة للامينوجليكوسيدات المعزولة من مستشفيات جامعة المنوفية
	خامسا مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	5- ط/ هشام حسن محمد حسن     دكتوراه    جراحة القلب والصدر
	6- ط/ أحمد طلعت أحمد رمضان دكتوراه    جراحة القلب والصدر
	8- ط/ عماد عيد العجرودى دكتوراه    جراحة العظام
	11- ط/ شيماء نبيــل زكــى   ماجستير التخاطــــب
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى    أستاذ ورئيس قسم الانف والاذن  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام محمد الدسوقــى         أستاذ التخاطب  جامعة المنوفيــــــــــــة
	3- أ.د/ محمد السيد درويش             أستاذ التخاطــب جامعـــــــــــة طنطــا
	12- ط/ مروة جمال عبد الحميد ماجستير التخاطــــب
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى     أستاذ ورئيس قسم الانف والاذن  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام محمد الدسوقى            أستاذ التخاطـــــب   جامعــــــة  القاهـــــــرة
	3- أ.د/ محمد السيد درويش             أستاذ التخاطـــــــــب   جامعــــــــة   طنطــا
	13- ط/ هبه محمد معوض  ماجستير التخاطــــب
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى  أستاذ ورئيس قسم الانف والجنجرة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد على سعد بركة         أستاذ التخاطـــــب   جامعــــــة المنوفيـــــــــة
	3- أ.د/ أمل سعيد عبد العليم       أستاذ التخاطــــــب   جامعـــــة الزقازيــــــــق
	14- ط/ منار ماهر سعد رضوان   ماجستير السمعيــــــــــات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى  أستاذ ورئيس قسم الانف والجنجرة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت          أستاذ السمعيــــــــات   جامعــــــة المنوفيـــــــــة
	3- أ.د/ علا ابو ستـــــــه                     أستاذ السمعيــــات جامعة قناة السويس
	15- ط/ هانى عبده ابو اليزيد    ماجستير السمعيــــــــــات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس بحيرى  أستاذ ورئيس قسم الانف والجنجرة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت          أستاذ السمعيــــــــات   جامعــــــة المنوفيـــــــــة
	3- أ.د/ محمد مصطفى عبد التواب      أستاذ السمعيــــــــات   جامعــــــة المنصــــورة
	16- ط/ مى محمــد صــلاح  ماجستير السمعيــــــــــات
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد اللطيف ابراهيم الرشيدى     أستاذ الانف والجنجرة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام سنى البهاء طلعت            أستاذ السمعيات جامعة المنوفية
	3- أ.د/ علا ابو ستــــــه                    أستاذ السمعيات جامعة قناة السويس
	17- ط/ وليد أسامة محمد عبد الحليم   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الله محمد عطية        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الواحد جابر    أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد عبد الوهاب صالح      أستاذ  الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة بنهــا
	18- ط/ نيرة فتحى أمين خليل  ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمد باشا       أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء حسن مرعى    أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ السيد شعبان هويدى     أستاذ م الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة طنطا
	19- ط/ أحمد حمدى اسماعيل عيش ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ناصر كمال عبد العال    أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حامد السيد اللقوة          أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ سعيد عبد العاطى صالح              أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عصمت ابو زيد           أستاذ م التوليد والنساء   جامعة طنطــا
	20- ط/ سامح محمد على مشالى   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمن أحمد البتانونى             أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محرم عبد السميع محمد          أستاذ م الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ حمدى عبد الهادى محمد          أستاذ الجراحة العامة    جامعة طنطا
	21- ط/ محمود أحمد فؤاد هاشــــم ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سليمان عبد الرحمن الشخص            أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد ليثى أحمد بدر                      أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد فتحى متولى                        أستاذ الجراحة العامة جامعة طنطــا
	4- أ.م/ طارق محى راجح                        أستاذ م الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	22- ط/ أحمد محمد عبد الستار   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن أحمد البتانونى         أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ تامر علـى سلطــان          أستاذ م  الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حبشى عبد الباسط حمادى  أستاذ الجراحة العامــة جامعــة الاسكندرية
	23- ط/ طارق أحمد حسن شلبية   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نادر جمعه المليجــى     أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة طنطــا
	2- أ.د/ حسام عبد القادر الفل     أستاذ جراحة الاورام جامعـة المنوفيــة
	3- أ.د/ محمد أحمد مجاهد        أستاذ جراحة التجميل  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ طارق محى راجح        أستاذ م الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	24- ط/ محمدأحمد صبرى دردير ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ طارق عبد الحميد كشك   أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسامة عنتـــر                 أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة قناة السويس
	3- أ.د/ عواطف السيد فرغلى      أستاذ الجراحـــة العامــــــــة جامعـة المنوفيــــــــــة
	4- أ.م/ محمد صبرى عمار         أستاذ م الجراحة العامــــة جامعـــــة المنوفيـــــــــة
	25- ط/ حازم أحمد صديق الاشعل   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء عبد العظيم السيسى     أستاذ الجراحة العامة والاورام جامعة المنوفية
	2- أ.د/ على جمال الدين العرينى    أستاذ الجراحة العامة والاورام جامعة المنوفية
	3- أ.د/ عاطف عبد الغنى سالم   أستاذ الجراحة العامة والاورام جامعة بنهـــا
	4- أ.م/ أشرف انس زيتون           أستاذ م الاشعة التشخيصية جامعة المنوفية
	26- ط/ عمرو أحمد جبر الشيخ     ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هدى مختار بحــر                    أستاذ الامراض الصدرية  جامعة طنطا
	2- أ.د/ أحمد عامر خميس                  أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	3-أ.م/ رباب عبد الرازق الوحش              أستاذ م الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	27- ط/ محمد عبد الهادى محمد عبد العال  ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.م/ رنا حلمى الهلباوى                    أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	2- أ.م/ محمد حسين كامل                   أستاذ الامراض الصدرية  جامعة بنهــا
	3-أ.م/ محمد عبد الستار أغـــا              أستاذ م الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	28- ط/ مصطفى ماجد عبد الله الاحمدى ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.م/ رنا حلمى الهلباوى                    أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	2- أ.م/ صباح أحمد محمد                    أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة القاهرة
	3- أ.م/ محمود موسى الحبشى            أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعةالمنوفية
	29- ط/ نسرين كمال محمد عبد الله      ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن محمد عبيد          أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هشام محمد موافى              أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ عمرو سالم الجزار        أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة بنهـــا
	30- ط/ محمد حامد محمد نصر محمد بلبع    ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن محمد عبيد            أستاذ جراحة العظـــام    جامعة  المنوفية
	2- أ.د/ ناصف محمد ناصف     أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة بنى سويف
	3- أ.م/ أحمد فؤاد شمس الدين   أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	31- ط/ ايناس فرج عبد الموجود المزين ماجستير طب المناطق الحارة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عاطف ابو السعود على      أستاذ ورئيس قسم المناطق الحارة    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن محمد اللحلح            أستاذ المناطق الحارة    جامعة المنوفيـــــــــــة
	3- أ.د/ محمد محمود القصاص        أستاذ المناطق الحارة     جامعة حلوان
	32- ط/ محمود أحمد محمد عبد الحافظ   ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هدى محمد كامل السبكى        أستاذ ورئيس قسم  طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مصطفى عبد اللطيف ابو العنين            أستاذ طب وجراحة العين    جامعة طنطا
	3- أ.د/ سامح محمد الجوهــــرى              أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	33- ط/ أحمد عثمان على شلبى   ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صابر حامد السيد                   أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ نادر حسين لطفى بيومى       أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة الاسكندرية
	3- أ.م/ فريد محمد وجدى فريد        أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	34- ط/ هبه أمين رضـــوان   ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار          أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أشــــرف الشايب               أستاذ طب وجراحة العين    جامعة بنهــا
	3 – أ.م/ أمين فيصل اللقوة            أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	35- ط/ أحمد طارق ابو بكر يسن   ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار          أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صابر حامد السيد                   أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أشرف عبد الحميد الشايب    أستاذ طب وجراحة العين    جامعة بنها
	36- ط/ أسماء مجاهد محمود شلبى ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صابر حامد السيد           أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبد الرحمن جابر سالمان      أستاذ طب وجراحة العين    جامعة عين شمس
	3- أ.د/ هانى أحمد خيرة                   أستاذ م طب وجراحة العين  جامعة المنوفية
	37- ط/ رامى نبيل أحمد سرى الدين ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أشرف حامد الهباق            أستاذ طب وجراحة العين    جامعة القاهرة
	2- أ.د/ خالد الغنيمى سيد أحمد   أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أمين فيصل اللقوة          أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	38- ط/ هبه محمد مصطفى مصطفى    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى                أستاذورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هبه سعيد المهدى           أستاذ طب الاطفال جامعة  طنطــــــــا
	3- أ.د/ داليا منير اللاهونى       أستاذم  طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــــة
	39- ط/ نشوى صابر ابو سكينة    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى           أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	1- أ.د/ سهام محمد رجب                أستاذ طــــــــب الاطفال   جامعــــــــة المنوفية
	2- أ.د/ محمد رمضان الشنشورى      أستاذ طـــــــب الاطفـــــــــال   جامعة  طنطــا
	40-ط/ ولاء صلاح أحمد غلاب  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ على محمد الشافعى           أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود طاهر الموجى        أستاذ طب الاطفال جامعة الازهر
	3- أ.د/ غادة محمد المشد    أستاذ  طب الاطفال جامعة  المنوفية
	41- ط/ محمد سعيد محمود أحمد  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى           أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب               أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــة
	3- أ.د/ نبيل مصطفى العيسوى        أستاذ طــــــب الاطفال   جامعــــــة المنوفية
	42- ط/ سمر شبل على سلطان    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى           أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد أنور خطاب               أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــة
	3- أ.د/ أحمد محمد عبد الرازق    أستاذ طـــــــب الاطفـــــــــال   جامعة  طنطــا
	43- ط/ رضوى محمد بيومى شلبى   ماجستير  علاج الاورام والطب النووى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نبيل أحمد لطفى مبارك       أستاذ علاج الاورام   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ماجدة السيد عــلام             أستاذ علاج الاورام   جامعة المنصورة
	3- أ.م/ محمد ابو الفتوح شحاته         أستاذ علاج الاورام    جامعة المنوفية
	44- ط/ علياء أحمد عبد الفتاح الزاملى  ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد شوقى عبد الله                  أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد العزيز معالى             أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.د/ محمد أحمد يوسف               أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـا
	45- ط/ أحمد عبد الستار عبد المعبود    ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ زينب عبد العزيز على   أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السيد المكاوى السيد       أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.م/ طلال أحمد عامر      أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنصورة
	46- ط/ شريف محسن ابراهيم شلبى ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ زينب عبد العزيز على     أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسام الدين منصور عبد الرحمن   أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة الزقازيق
	3- أ.د/ محمد عبد العزيز معالى          أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	47- ط/ علا طاهر اسماعيل علام ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى    أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ محمد شوقى عبد الله           أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمد أحمد يوسف             أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة المنصورة
	48- ط/ عزت علاء الدين على عابدين الشريف  ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ بسمة عبد المنعم دسوقى    أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عادل محمد الوكيل     أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ رانيا عصام الدين يوسف  أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـا
	49- ط/ أيمن منير محمد السيد    ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد أشرف رضا     أستاذ  القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ غادة محمود سلطان    أستاذ القلب والاوعية  جامعةالمنوفية
	3- أ.د / هشام رشيد هشله         أستاذ القلب والاوعية  جامعة بنها
	50- ط/ هبه الله مصطفى محمد موسى  ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ جيهان كمال السعيد          أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سهام أحمد خضير           أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفيـة
	3- أ.د/ ميرفت بهجت عبد العزيز      أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعةالزقازيق
	4- أ.م/ داليا حسنى ابو العلا            أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفيـة
	51- ط/ محمد فهمى ابراهيم ابو ديب   ماجستير  الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى  أستاذ ورئيس قسم الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عفاف زين العابدين رجب       أستاذ م الامراض العصبية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ايهاب سيد رمضــان             أستاذ الامراض العصبية   جامعة طنطـــــا
	52- ط/ صابحة عبد المرضى على سيف ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب           أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حسن أحمد عبد الهادى                  أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.م/ فاطمة على الشباسى          أستاذ م الباطنة العامة  جامعـــــــة بنهـــا
	53- ط/ أحمد السيد عطية الشندلاتى   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أشرف غريب ضلع         أستاذ م الباطنة العامـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علاء الدين عبد السلام     أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- د/ خالد عبد المجيد جميل            أستاذ م طب الكبد معهد الكبد  جامعة المنوفية
	54- ط/ محمود أمين ابراهيم صقر   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة              أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أشرف طلعت                          أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة بنهــا
	3- أ.م/ أحمد راغب توفيق                   أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفيـة
	55- ط/ مختار رمضان شفيق الشبراوى ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمــد شعبــان            أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى         أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ فريد فوزى محمد عبد الحافظ  أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة الزقازيق
	4- أ.م/ وليد عبد المحسن شهاب الدين    أستاذ املباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	56- ط/ شيماء سمير السمسار ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد أحمــد شعبــان            أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد ربيع العربجــى             أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ جمال عبد الخالق بدره           أستاذ الباطنـة العامة  معهد الكبد جامعة المنوفية
	4- أ.م/ علاء الدين عبد السلام داوود أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	57- ط/ عبد العزيز مسعد محمود سلامة  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى        أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ السيد ابراهيم الشايب            أستاذم  الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ أشرف غريب ضلع           أستاذم  الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ ايمان عبد السميع            أستاذ م أمراض الكبد معهد الكبد جامعة المنوفية
	58- ط/ محمود محمد رضا امام ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسن عبد الهادى أحمد       أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد ربيع العربجى          أستاذ  الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد حسن على               أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة الزقازيق
	4- أ.م/ محمود محمد عمارة          أستاذ  الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	59- ط/ محمود فتحى ذكى ابو السعود ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيبد          أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد العزيز قورة       أستاذ  الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ايمن فتحى عبد العليم          أستاذ  الباطنـــــة العامـــــة  جامعة الزقازيق
	60- ط/ محمود نبيل زكى غنيم    ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ وسام فريد عبد العزيز       أستاذ التخـــــــدير جامعـــــة طنطــا
	2- أ.د/ ياسر ابراهيم فتحى        أستاذ م التخدير والعناية   جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ نجــــوى محمد ضحـــا     أستاذ م التخـــــــــــدير   جامعـــــة المنوفية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أسامة فهيم منصور     أستاذ الامراض الصدرية جامعـــــة المنوفية
	2- أ.د/ نوران يحيى عزب      أستاذ الامراض الصدرية جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ أحمد جودة الجزار    أستاذ الامراض الصدرية جامعـــــة بنهـــا
	1- ط/ عادل عبد المقصود محمد خليفة    دكتوراه   جراحة القلب والصدر        لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	2- ط/ هشام رفعت جاب الله   دكتوراه   أمراض القلب والاوعية الدموية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	3- ط/ رضوى محمد بيومى   ماجستير    علاج الاورام والطب النووى  لمدة عام من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2015
	4- ط/ شيماء نبيل زكــى   ماجستير  جراحة الاذن والانف والحنجرة   لمدة عامين من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2018
	5- ط/ مروة جمال عبد الحميد   ماجستير  التخاطب لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2018
	6- ط/ مصطفى عبد الجواد محمد     ماجستير جراحة الاذن والانف والحنجرة  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	7- ط/ هبه محمد معوض  ماجستير التخاطب   لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	8- ط/ حازم أحمد صديق الاشعل    ماجستير  الجراحة العامة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	9- ط/ وليد جلال عبد الحميد   ماجستير جراحة العظام لمدة عامين من أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2015
	10- ط/ أسماء سيد محمد الغرباوى  ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية  لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	11- ط/ هاجر شاكر عراقى سلام  ماجستير  الباثولوجيا الاكلينيكية  لمدة عام من ابريل  2017 حتى ابريل  2018
	12- ط/ ايمن منير محمد السيد    ماجستير  أمراض القلب والاوعية لمدة عام من ابريل 2013 حتى ابريل 2014
	13- ط/ ابراهيم محروس ابو سبع الجوهرى ماجستير  طب الاطفــال لمدة عام ابريل  2017 حتى ابريل 2018
	14- ط/ هبه عماد الدين محمد شاكر     ماجستير الاشعة التشخيصية   لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	15- ط / سارة ابراهيم سعد المسيدى ماجستير الاشعة التشخيصية   لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	16- ط/ محمد حمزة عبده سعد دبلوم الامراض العصبية والطب النفسى لمدة عامين  من ابريل 2013 حتى ابريل 2015
	طــــــب الاســـــرة –التخـــــدير  – الامــــراض الصدرية  – الطــــــب الطبيعى  – الباثولوجى– طب المناطق الحارة  – الكيمياء الحيوية الطبية – الطب الشرعى  – جراحة المخ والاعصاب – التشريح والاجنة – الهستولوجى – الباثولوجيا الاكلينيكية  - الامراض العصبي...
	وكيل الكلية
	للدراسات العليا والبحوث
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمد أحمد سامى قنديل
	أ.د/ محمــــد مجاهــــد
	بشــــأن :-  تسجيل موضوع الرسالة لدرجة الماجستير والدكتوراه  0
	- ط/ سناء منصور محمد محمد دكتوراه   طـــب الاطفــال
	دور الموجات الصوتية ومؤشرات دوبلر الموجات الصوتية فى التشخيص الباثولوجــى ومتابعة الاطفال المصابين بالفشل الكلوى المزمن
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ غادة محمد المشـــد                 أستاذ طـــب الاطفـــال  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ زين عبد اللطيف عمر               مدرس طـــب الاطفال   جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمد كامل عبد المجيد        مدرس الاشعة التشخيصية   جامعة المنوفية
	- ط/ شيماء مصطفـى محمــد دكتوراه   التخاطــب
	" حقن الاعصاب الحميدة بالثنايا الصوتية بالكورتيزون كاجراء مكتبى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ عصام عبد الونيس البحيرى     أستاذ ورئيس قسم الانف والاذن جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد على سعد بركه                  أستاذ التخاطــب  جامعة عين شمس
	3- أ.د/ حسام محمد الدسوقــى                 أستاذ التخاطــب  جامعة القاهـــرة
	4- د/ ايمان عزت عبد الواحد               مدرس التخاطــب  جامعة المنوفيـــــــــة
	" تأثير الانماط المختلفة للمنظمات على الية عضلة القلب باستخدام خاصية الاجهاد للموجات فوق الصوتية ثنائية الابعاد
	-
	-
	- ط/ ريهام عبد الله محمود البربرى دكتــــــــوراه    الهستولوجـــى
	" دراسة هستولوجية وهستو كيميائية مناعية للتأثير الوقائى المحتمل للريحان على قولون ذكور الجرذان البيضاء البالغة المصابة بمرض السكرى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مها السيد سليمان             أستاذ ورئيس قسم الهستولوجــى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مايسة عطية كفافى            أستاذ ا الهستولوجــى جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أميرة فهمى علــى              أستاذ م الهستولوجــى جامعة المنوفية
	4- د/ نادية سعيد بدوى                مدرس الهستولوجــى  جامعة المنوفية
	- ط/ ميادة محمد محمد عبد الرازق      دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	البريسبسيين والجالكتين 3 المذاب بالدم للتنبؤ بمضاعفات تعفن الدم
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب           أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أيمن فتحى عبد الحليم           أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة الزقازيق
	3- أ.د/ أشرف عبد الرؤوف داوود         أستاذ م الكيمياء الحيوية  جامعة المنوفية
	4- د/ محمد أحمد عبد الحافظ       مدرس   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفيـــة
	5- د/ ايناس صبحى زهران     مدرس   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفيـــة
	-ط/ محمد رفعت محمود مازن  دكتوراه   أمراض الباطنة  العامــة
	الايريزين وسمك بطانة الشريان السباتى لدى الاناث البالغات المصابات بمرض الالتهاب الكلوى الذئبى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب              أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ دينا عبد الحليم شاهين             أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنصورة
	3- أ.د/ أشرف عبد الرءوف داود             أستاذ م الكيمياء الحيوية   جامعة المنوفية
	4- د/ عماد محمد الشبينى                  مدرس   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفيـــة
	5- د/ ايناس صبحى زهران         مدرس   الباطنة  العامــة  جامعة المنوفيـــة
	- ط/ الاء عادل عبد المنعم مجاهد   ماجستير  طب الاسرة
	زيادة الوزن والسمنة بين الاطفال ما قبل السن المدرسى المترددين على وحدة طب أسرة فى مركز تلا – محافظة المنوفية – جمهورية مصر العربية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ داليا منير اللاهونى          أستاذ م  طب الاطفــال  جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ نورا عبد الهادى خليل      مدرس  طب الاسرة  جامعة المنوفية
	- ط/ يارا نبيــل حلمــى ماجستير  طب الاسرة
	" انتشار مرض الاوعية الدموية الطرفية لدى مرضى كبار السن المترددين على الوحدة الصحية بساقية ابو شعرة مركز أشمون محافظة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ هالة محمد المصيلحى         أستاذ ورئيس قسم طب الاسرة جامعةالمنوفية
	2- أ.د/ صفا حمدى القلش              مدرس  طب الاسرة  جامعة المنوفية
	3- د/ يحيى محمد الخطيب            مدرس الجراحة العامــــــــــة جامعةالمنوفية
	- ط/ محمد محمد شعبان ابراهيم     ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	المناعة والحمل : المبادىء السريرية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب             أستاذ الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ علاء الدين فتح الله الحلبى     أستاذ  م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- د/ عماد محمد الشبينــى          مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	4- د/ ايناس صبحى زهران            مدرس الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	- ط/ اسلام سعيد شبل عبد الدايم     ماجستير  أمراض الباطنة  العامــة
	دراسة تأثير العلاج على المدى القصير بالاريثروبويتين على مقاومة الانسولين فى مرضى الغسيل الكلوى
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ وليد عبد المحسن شهاب الدين              أستاذ م الباطنة  العامــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد عبد الرحمن سنبل                أستاذ م الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفية
	3- د/ هبه السيد قاســـم                           مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	4- د/ مى أشرف كمال                           مدرس الباطنة العامة  جامعة المنوفية
	تقييم الهلالة العلوية والسفلية للدموع فى تشخيص جفاف العين فى حالات الليزك باستخدام التصوير المقطعى الضوئى للجزء الامامى للعين
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى كمال نصار           أستاذ طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	2- أ.م/ مروة على زكــى              مدرس  طب وجراحة العين   جامعة المنوفية
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ مصطفى أحمد همام             أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة جابر عنتر فرج           أستاذ م الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	الاختلال بين مضادات الاكسدة والشوارد الحرة وعلاقتها بمرض سقوط الشعر النمطى فى الاناث
	لجنة الاشراف
	1- أ.د/ ايمان عبدج الفتاح سليط            أستاذ الجلدية والتناسلية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ علا أحمد بكــرى                       أستاذ م الامراض الجلدية    جامعة المنوفية
	ثانيا :- بشــــأن تعديل فى لجنة الاشراف  لدرجة الماجستير والدكتوراه
	- ط/ أمانى ابراهيم افنــدى    ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	وذلك باضافة أ.م/  فاطمة أحمد يونس
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ سهامن أحمد خضير      أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ ايمان عبد الرازق               أستاذ علاج الاورام  جامعة المنوفيـــة
	2- د/ داليا حسنى ابو العلا             أستاذ م  الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة المنوفية
	3- أ.م/  فاطمة أحمد يونس                   أستاذ م  الباثولوجيا الاكلينيكية جامعــة الازهر
	- ط/ ايناس فتحى على على سليمان   ماجستير  التشريح والاجنة
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ هناء زكريا نوح                أستاذ  التشريح والاجنة    جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ وائل بدر الخولى                        أستاذ م التشريح والاجنة جامعة المنوفية
	3- د/ مروة عبد الصمد محى الدين الغلام   مدرس  التشريح والاجنة جامعــة المنوفية
	4- د/ رشا رضوان رضــــوان           مدرس الادوية المركز القومى لبحوث تكنولوجيا الاشعاع
	- ط/ أميرة صلاح أحمد عبيد   ماجستير  الاشعة التشخيصية
	وذلك برفع د/ سامح مصطفى عزب
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ محمد صلاح الدين الزواوى         أستاذ  الاشعة التشخيصية    جامعــة المنوفية
	2- أ.م/ ياسمين حسنى حميدة                      مدرس  الاشعة التشخيصية    جامعة المنوفية
	- ط/ بيومى محمد بيومى محمد   ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1- أ.د/ عبد الله مصطفى كمال      أستاذ أمراض القلب جامعــة المنوفية
	- ط/ محمد ممدوح الشافعى عمران    ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لتصبح لجنة الاشراف :-
	1-أ.د/ طارق صلاح خليل         أستاذ أمراض القلب جامعة المنوفيـــــة
	2- أ.د/ محمد فهمى النعمانى      أستاذ أمراض القلب جامعــة المنوفية
	3- أ.م/ نجلاء فهيم أحمد               أستاذم أمراض القلب  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ غادة محمود سلطان               أستاذم أمراض القلب  جامعة المنوفية
	ثالثا :- إلغاء القيد  لدرجة الماجستير والدبلوم 0
	- ط/ اجلال أحمد محمد النجار    ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن   تعديل جوهرى
	مستويات حمض اليوريك فى المدخنين مع وبدون أمراض الانسداد الرئوى
	خامسا :- بشــــأن مد فترة الدراسة  لدرجة الماجستير والدبلوم
	- ط/ عزت عبد الحميد محمد     دكتوراه    جراحة التجميل
	- ط/ سامر وجيه جاد السيد جرجس  دكتوراه    جراحة القلب والصدر
	- ط/ أمل على محمد الكوع   دكتوراه  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ رمضان محمد بكر           أستاذ ورئيس قسم   الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أسامة فهيــــم  منصور       أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفيـة
	3- أ.د/ رمضان محمود نافع           أستاذ الامراض الصدرية  جامعة الزقازيق
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسان أحمد نعينع          أستاذ جراحة العظام  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هشام محمد زكى الموافى    أستاذ جراحة العظام  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أشرف نهاد محرم     أستاذ جراحة العظام  جامعة القاهرة
	- ط/ اية حمدى عبد البارى بدر   ماجستير الباثولوجـــــــى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ هيام عبد السميع عياد    أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نانسى يوسف اسعـد       أستاذ الباثولوجــى  جامعة المنوفيــــــــــــة
	3- أ.د/ دينا عبد العزيز الطنطاوى         أستاذ الباثولوجــى جامعـــــــــــة المنصورة
	- ط/ سارة فتح الله عطية عيد    ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/محمد أحمد باشــا        أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمان عبد الفتاح سليط    أستاذ الامــــــراض الجلـــــــــدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ايمان حامد المعداوى       أستاذ  الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة طنطــا
	- ط/ دعاء سعيد السعدنى   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ علاء حسن مرعـى            أستاذ ورئيس قسم الامراض الجلدية جامعة المنوفية
	2- أ.د/محمد عبد المنعم شعيب         أستاذ الامراض الجلدية   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ بسمة مراد علــى                أستاذ  الامـــــراض الجلدية   جامعــــــــة طنطــا
	- ط/ أميرة محمد عبد المقصود غانم   ماجستير  طب المناطق الحارة وصحتها
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ حسام ابراهيم محمد        أستاذ المناطق الحارة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ميساء عبد الله سعيد         أستاذ المناطق الحارة جامعة الزقازيق
	3- أ.د/جمال سعد الديب           أستاذ م المناطق الحارة   جامعة المنوفية
	- ط/ محمود وفيق محمود الشيخ   ماجستير الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ رشا على القبانى     أستاذ النفسية والعصبية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ رزق محمد خضير  أستاذ النفسية والعصبية جامعة بنهــا
	3- أ.م/ ابراهيم السيد الاحمر  أستاذ م  النفسية والعصبية جامعة المنوفية
	- ط/ فاطمة أحمد عبد الفتاح السيد ماجستير الامراض العصبية والطب النفسى
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ وفيق محمود الشيخ      أستاذ النفسية والعصبية جامعة المنوفية
	2- أ.د/ كرم سليم فودة         أستاذ النفسية والعصبية جامعة الزقازيق
	3- أ.د/ رشا على القبانى    أستاذ النفسية والعصبية جامعة المنوفية
	- ط/ عمرو محمود سعد الخياط ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ناصر كمال عبد العال    أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حامد السيد اللقوة          أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أسامة على الكيلانى       أستاذم  التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عصمت حمدى ابو زيد   أستاذ م التوليد والنساء   جامعة طنطــا
	- ط/ أسماء على عبد الرازق   ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ اسماعيل محمد طلعت الجارحى   أستاذ ورئيس قسم التوليد والنساء   جامعة الازهر
	2- أ.د/أحمد نبيــل عبد الحميد                أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفيـــــــــة
	3-أ.م/ علاء الدين فتح الله الحلبى            أستاذ م التوليد والنساء  جامعة المنوفية
	- ط/ رشا حسين ابو الفتوح الحنفـى ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمن عبد القادر شبانه              أستاذ ورئيس قسم التوليد والنساء   جامعة الازهر
	2- أ.د/أشرف المحمدى المطاهر          أستاذ ورئيس قسم التوليد والنساء   جامعة طنطا
	3- أ.د/ حامد السيد اللقــــــوه             أستاذ التوليد وأمراض النساء جامعة المنوفيـــــــــة
	- ط/ ريهام محمد نجيب عبد الفتاح  ماجستير  التوليد وأمراض النساء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد عادل السيد على          أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	2- أ.د/زكريا فؤاد سند                   أستاذ التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	3- أ.د/ السيد فتــوح رخــا              أستاذ التوليد والنساء   جامعة طنطا
	4- أ.م/ طارق محمد سيد             أستاذ م التوليد والنساء   جامعة المنوفية
	- ط/ ابراهيم أحمد ابراهيم المداح    ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد العزيز الحلبى        أستاذ جراحة الاطفال    جامعة طنطــا
	2- أ.د/ تامر على سلطــان                أستاذ جراحة الاطفال    جامعة المنوفية
	3- أ.م/ تامر فخرى عبد العزيز          أستاذ م جراحة الاطفال  جامعة المنوفية
	- ط/ محمد صلاح عبد الحميد ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن ابو المكارم شاكر      أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل جامعة عين شمس
	2- أ.د/ شوقى شاكر جــاد           أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد أحمد مجاهد                    أستاذ جراحة التجميل    جامعة المنوفية
	- ط/ محمد عاطف محمد العكل   ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن أحمد البتانونى       أستاذ الجراحة العامة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ حاتم محمود سلطان          أستاذ الجهاز الهضمى    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حمدى عبد الهادى محمد    أستاذ الجراحة العامة جامعة طنطــا
	- ط/ محمد مجدى محمد زعيتر  ماجستير  الجراحة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن أحمد البتانونى       أستاذ الجراحة العامة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد ليثى أحمد بدر        أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ محمد ليثى أحمد بدر   أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	4- أ.د/ حمدى عبد الهادى محمد  أستاذ الجراحة العامة    جامعة طنطـا
	- ط/ منى كمال مصطفى مسرجة  ماجستير  طب الطــوارىء
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن أحمد البتانونى      أستاذ الجراحة العامة    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مجـــدى لولــــح       أستاذ الجراحة العامــة جامعـة المنوفيــة
	3- - أ.د/ محرم عبد السميع عبد الشهيد   أستاذ م الجراحة العامة  جامعة المنوفية
	4- أ.م/ عــادل البيــــــــــــــه    أستاذ م طــب الطوارىء  جامعة قناة السويس
	- ط/ محمد أحمد السيد بدوى      ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد فؤاد شمس الدين        أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن اسماعيل سليمان         أستاذ جراحة العظـــام    جامعة الاسكندرية
	3- أ.د/ ياسر سعد الدين حنوت              أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	- ط/ اسلام محمد محمد حمدان حليمه   ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن محمد عبيد            أستاذ جراحة العظـــام    جامعة  المنوفية
	2- أ.د/ طاهر عبد الستار     أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفيــة
	3- أ.د/ محمـــد جــــودة    أستاذ جراحة العظـــام    جامعة بنهـــــــــا
	- ط/ أحمد محمود مــبروك   ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أيمن محمد عبيد            أستاذ جراحة العظـــام    جامعة  المنوفية
	2- أ.د/ محمود عبد المنعم الرصاصى   أستاذ جراحة العظـــام    جامعة  طنطـا
	3- أ.د/ محمد الصاوى حبيب   أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة المنوفيــة
	- ط/ محمد على أحمد بدر ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد فؤاد شمس           أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة  المنوفية
	2- أ.د/ عمرو صابر السيد   أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة  المنوفيـة
	3- أ.م/ أحمد السيد سمية     أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة   الاسكندرية
	- ط/ رويدا محمد اسماعيل    ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صابر حامــد السيد        أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هانى محمود بيومى سمور        أستاذ طب وجراحة العين    جامعة الازهر
	3- أ.د/ فريد محمد وجــدى               أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	- ط/ سماح مصطفى محمد أحمد   ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ معتز فايز الصــاوى             أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ خالد الغنيمى سيد أحمد               أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ طارق توفيق سليمان               أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة بنهـا
	- ط/ محمد صالح عبد الخالق ايوب  ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فريد محمد وجــدى               أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عبد الرحمن السباعى سرحان         أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أحمد صلاح عبد الرحيم           أستاذ طب وجراحة العين    جامعة الازهــــر
	- ط/ محمـد رزق الفقــى  ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صابر حامد السيد             أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عمرو محمود عوارة          أستاذ طب وجراحة العين    جامعة طنطا
	3- أ.م/ سامح سعد مندور            أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	4- أ.م/ حاتم محمد جاد مرعى         أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	- ط/ وسام سعيد عبد الله جادو  ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الخالق ابراهيم السعدنى         أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمن عبد السلام حامــد                   أستاذ طب وجراحة العين    جامعة بنهــا
	3- أ.م/ حاتم محمد جاد مرعى                 أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	- ط/ أصيلة نشأت يوسف حسن ماجستير  طب وجراحة العين
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أمين فيصل اللقوة                     أستاذ م طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سامح سعد مندور                         أستاذ طب وجراحة العين    جامعة المنوفية
	3- أ.د/ حمدى الجزار أحمد                أستاذ  طب وجراحة العين    جامعة بنهــا
	- ط/ مصطفى محمد ابو اليزيد شلبى    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ غادة محمد المشـد                أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفيــــة
	2- أ.د/ أشرف محمد شاهين           أستاذ طــــب الاطفـــــــــال جامعة بنهــا
	3- أ.د/ داليا منير اللاهونى         أستاذم  طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــــة
	- ط/ هبه محمود عبد السميع محمود     ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى           أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	1- أ.د/ أحمد أنور خطاب              أستاذ طــــــــب الاطفال   جامعــــــــة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد عبد الباسط               أستاذ طـــــــب الاطفـــــــــال   جامعة  طنطــا
	-ط/ ايمان على فتحى النضار   ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ فادى محمد الجندى           أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ هبـــــــــه المهــــــــدى        أستاذ طب الاطفال جامعة طنطــــــــــــا
	3- أ.د/ داليا منير اللاهونى         أستاذم  طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــــة
	- ط/ محمد عبد الرحمن الدهيمى  ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سهير ابو العـلا                  أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ نبيل مصطفى العيسوى        أستاذ طــــــب الاطفال   جامعــــــة طنطـا
	3- أ.د/ نجلاء فتحى برسيم              أستاذ م طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــة
	- ط/ رشا بكرى محمد البكرى    ماجستير  طب الاطفــال
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سهام محمد رجب          أستاذ طب الاطفال   جامعة المنوفية
	2- أ.د/ سهير سيد ابو العلا              أستاذ طب الاطفال جامعة المنوفيـــــــــــة
	3- أ.د/ أحمد محمد عبد الرازق    أستاذ طـــــــب الاطفـــــــــال   جامعة  طنطــا
	- ط/ نجوان رشــاد على مشمشـــة   ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد رمضـان الخولى               أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عادل محمد الوكيــل            أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.م/ رانيا عصام الدم محمد على            أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـا
	- ط/ تامر عبد النبى عبد الرحمن العسال   ماجستير  الاشعة التشخيصيــــة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ السيد المكاوى السيد       أستاذ الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد صبرى عمار        أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة المنوفيــــة
	3- أ.م/ محمد أمين محمد أمين       أستاذ م الاشعة التشخيصية  جامعة طنطـا
	- ط/ جرجس رفعت ثابت سعيد     ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود على سليمان   أستاذ  القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ ريحاب ابراهيم ياسين     أستاذ م القلب والاوعية  جامعةالمنوفية
	3- أ.م / محمد أحمد عبد العال      أستاذ م القلب والاوعية  جامعة طنطـا
	- ط/ بيومى محمد بيومى محمد      ماجستير  أمراض القلب والاوعية الدموية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عبد الله مصطفى كمال            أستاذ القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ عزة على حسن قتــه           استشارى أمراض  القلب والاوعية  معهد القلب
	3- أ.د/ محمود كامل أحمد             أستاذ م القلب والاوعية  جامعة المنوفية
	- ط/ نهى صلاح الدين جمال موسى ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد عبد المؤمن على خليفة        أستاذ الباثولوجيـا الاكلينيكيـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايمان عطية حسنى التونسى           أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة المنوفيـة
	3- أ.د/ ألفت محمد هندى              أستاذ  الباثولوجيا الاكلينيكية  جامعة المنوفيــة
	- ط/نجلاء سعيد بيومى مهنا   ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش        أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمدعبد الستار اغا        أستاذ م الامراض الصدرية جامعة المنوفيـة
	3- أ.م/ وليد منصور محمد عامر    أستاذ م الامراض الصدرية جامعة الزقازيق
	- ط/ حاتم محمــد فكـرى   ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمد حسين كامــل             أستاذ الامراض الصدرية  جامعة بنهـا
	2- أ.د/ رباب عبد الرازق الوحش        أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ سامى السيد أحمد دحدوح      أستاذ م الامراض الصدرية جامعة المنوفيـة
	- ط/ دعاء محمد عبد الصمد الشامى  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ سناء سيد جزارين                أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب            أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ايمن فتحى عرفة                أستاذ م الباطنة العامة   جامعـــــــة الزقازيق
	- ط/ منى فرج الشربينى محمد     ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أسامة فهيــــم                    أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفيـة
	2- أ.د/ أحمد شوقى متولى                أستاذ م  الامراض الصدرية  جامعة طنطا
	3-أ.م/ جيهان على عبد العال          أستاذ م الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	- ط/ ريهام فتحى محمد طاحون ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نوران يحيى عزب                    أستاذ الامراض الصدرية  جامعة المنوفيـة
	2- أ.د/ رمضان محمد بكر              أستاذ  الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3-أ.م/ أمانى عطف الكريم ابو زيد       أستاذ  الامراض الصدرية  جامعة القاهرة
	- ط/ ولاء القطب عبد الله القطب ماجستير  الامراض الصدرية والتدرن
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ محمود موسى الحبشى                  أستاذم  الامراض الصدرية  جامعة المنوفيـة
	2- أ.د/ رنا حلمى الهلباوى            أستاذ  م الامراض الصدرية  جامعة المنوفية
	3-أ.م/ محمد عبد المحسن المهدى     أستاذ  الامراض الصدرية  جامعة بنها
	- ط/ محمد حسين ابو الحسن  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ نبيل عبد الفتاح الكفراوى            أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ابراهيم محمد بغدادى           أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ ممدوح أحمد جبر                  أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة طنطــا
	4- أ.د/ محمد عبد الرؤوف قرنى            أستاذ م الباطنة العامة جامعة المنوفية
	- ط/ رنا كمال الدين وهب   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب            أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ياسين صلاح ياسين          أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.م/ ايمن فتحى عرفة           أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة الزقازيق
	- ط/ محمد عبد الله عبد الوهاب محمد   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ أحمد ربيع العربجى       أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	2- أ.د/ ايهاب أحمد عبد العاطى       أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ مجدى محمد سعيد الشرقاوى  أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة عين شمس
	4- أ.م/ أحمد راغب توفيق                أستاذ م الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	- ط/ أحمد محمد عبد ربه  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ مصطفى محمد جاب الله النجار       أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد أحمد شعبــان                    أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفية
	3- أ.م/ محمد عقل راضــــى       أستاذ طب الكبد معهد الكبد   جامعـــــــة بالمنوفيــة
	- ط/ مالك محمد عبد التواب حامد   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب        أستاذ الباطنة العامـة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ محمد عبد الرؤوف فرنى    أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- د/ أيمن فتحى عرفــة             أستاذ الباطنة  العامة   جامعة الزقازيق
	- ط/ مها محمود صبرى عفيفى   ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب            أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.م/ أيمن فتحى عرفــه                      أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة الزقازيق
	3- أ.م/ السيد ابراهيم الشايب               أستاذ الباطنة العامة جامعة المنوفيـة
	- ط/ وليد طه عبد الرحمن محمد  ماجستير  أمراض الباطنة العامة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ صبرى عبد الله شعيب            أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	2- أ.د/ مصطفى محمد جاب الله النجار         أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة المنوفية
	3- أ.د/ أيمن فتحــى عرفـــة                   أستاذ الباطنـــــة العامـــــة  جامعة الزقازيق
	- ط/ هبه محمد نجيب على على  ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ عصام عبد الحميد غنيم      أستاذ التخـــــــدير جامعـــــة المنوفية
	2- أ.د/ أشرف مجدى اسكندر   أستاذ م التخدير والعناية   جامعـة المنوفية
	3- أ.د/ ايمان سيد ابراهيم          أستاذ م التخـدير معهد الكبد  جامعة المنوفية
	- ط/ رشا حمدى منصور محمد   ماجستير  طب الحالات الحرجة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ خالد موسى ابو العنين      أستاذ التخـــــــدير جامعـــــة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد على الضبع   أستاذ م التخدير والعناية   جامعـة طنطا
	3- أ.م/ نجوى محمد ضحــا أستاذ التخـــــــدير جامعـــــة المنوفية
	-ط/ محمد شكرى عبد الصادق الكردى  ماجستير  التخدير والعناية المركزة
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ غادة على حســن            أستاذ التخـــــــدير والعنايـــة  جامعــــــــة المنوفيـــة
	2- أ.د/ ايمان سيد ابراهيم           أستاذ م  قسم  التخــــــــديرمعهد الكبد  جامعة المنوفيــة
	3- أ.د/ أشرف اسكــــندر          أستاذ م التخـــــــدير  والعناية  جامعة المنوفيــــــــة
	1- ط/ محمد حامد محمد نصر بلبع      ماجستير جراحة العظام
	لجنــــة المناقشـــة :-
	1- أ.د/ ايمن محمد عبيد                أستاذ جراحة العظـــام    جامعة المنوفية
	2- أ.د/ أحمد حسن والى               أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة الاسكندرية
	3- أ.د/ أحمد فؤاد شمس الدين       أستاذ م جراحة العظـــام    جامعة  المنوفية
	- ط/ ايناس عاطف النجــار  دكتوراه   الامراض العصبية والطب النفسى        لمدة عام من ابريل 2018 حتى ابريل 2019
	- ط/ محمــود على صــوان   دكتوراه   أمراض الباطنة العامة  لمدة عام من ابريل 2018 حتى ابريل 2019
	- ط/ محمد شفيق محمد محمد   دكتوراه    أمراض الباطنة العامة  لمدة عام من ابريل 2018 حتى ابريل 2019
	- ط / منى فرج الشربينى محمد   ماجستير الامراض الصدرية والتدرن  لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	- ط/ محمد صلاح عبد الحميد     ماجستير  الجراحة العامة من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	- ط/ ابراهيم أحمد ابراهيم المداح  ماجستير  الجراحة العامة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	- ط/ أميرة عبد الرازق العبد  ماجستير أمراض القلب والاوعية الدموية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	- ط/ حمدان أحمد عبد العظيم حسن   ماجستير  أمراض القلب والاوعية لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	- ط/ بيومى محمد بيومى محمد  ماجستير   أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة ثلاث سنوات  من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2017
	- ط/ ايمان حسن محمد البغدادى   ماجستير  الطب الطبيعى لمدة ابريل 2018 حتى ابريل 2019
	- ط/ محمد يوسف السيد محمد الحكيم   ماجستير  التخدير والعناية المركزة  لمدة عام من أكتوبر  2017 حتى أكتوبر 2018
	- ط/ اسلام محمد محمد حمدان حليمه  ماجستير  جراحة العظـام لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 2017
	- ط/ أحمد محمود مبروك   ماجستير  جراحة العظـام لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	- ط/ محمد صالح عبد الخالق ايوب   ماجستير  طب وجراحة العين لمدة عام من ابريل 2016 حتى ابريل 2017
	- ط/ شيماء على حسن سلام   ماجستير  التوليد وأمراض النساء لمدة عام من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017
	- ط/ شيماء متولى عميرة المسلوت   ماجستير  الامراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	- ط/ هبه أحمد السيد صلاح الدين عبد المعطى ماجستير  طب الاسرة لمدة عام أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2018
	- ط/ محمود ابراهيم محمود الدسوقى   دبلوم  أمراض القلب والاوعية الدموية  لمدة عامين  من أكتوبر 2017 حتى أكتوبر 2019
	- ط/ صبحى السيد على حسن    دبلوم  الامراض الصدرية والتدرن لمدة عام من ابريل 2018 حتى ابريل 2019
	- ط/ أمانى عبد المنصف محمود شهاب   دبلوم  الامراض الصدرية والتدرن لمدة عام من ابريل 2018 حتى ابريل 2019
	- ط/ السيد محمد عبد السلام ياسين   دبلوم  الامراض الصدرية والتدرن لمدة عام من ابريل 2017 حتى ابريل 2018
	- ط/ على حسن سليم فاوى   دبلوم  طب الاطفال لمدة عام من ابريل 2011 حتى ابريل 2012

