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 أمانة المجالس واللجان       

          

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

 21/20/9102الموافق األحدالمنعقدة يوم و

 األحديوم  العاشرة والنصف صباحوذلك في تمام الساعة  0291/0202" للعام الجامعي الجلسة الثانيةعقد مجلس الكلية "
 حضور كل من :ب عميد الكلية ورئيس المجلس أحمد أحمـد جمال الدينبرئاسة أ.د/  91/92/0291الموافق 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة         ـ أ.د/ محمود عبد العزيز قورة
 كيل الكلية لشئون التعليم والطــــالب  و     ناصر محمد عبد الباري  ـ أ.د/
 رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة     مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 

 رئيس قسم أمراض النساء والتولــــــــــيد            ـ أ.د/ أيمن عبد القادر شبانه
  ــاــرئيس قسم الباثولوجيـــــــــ     مشيرة محمد عبد الواحد ـ أ.د/
  ئيس قسم أمراض الباطنة العامـــــــةر     عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

   رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدمويـــة     أ.د/والء فريد عبد العزيز موسي ـ
 قسم الصحة العامة وطب المجتمــع رئيس    أميمه أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 

 ة ــــرئيس قسم التشريـــح واألجنــــــ       ـ أ.د/ مصطفي محمود الحبيبي
 ـةـاإلكلينيكيـ رئيس قسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ روحية حسن العدل 

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

 ــات           قسم الطفيليــ رئيس     وفاء محمد إبراهيم القرشـ أ.د/ 
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجـــــرة     عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/ 
 الجراحة العامةرئيس قسم       حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 
 ـة األشعة التشخيصيــــقسم رئيس     بسمة عبد المنعم دسوقي محمد ـ أ.د/

 راض الجلدية والتناسليــــــةرئيس قسم األم     ـ أ.د/ عالء حسن عبد المؤمن مرعي
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصــــاب     أ.د/ عصام الدين جابر صالح ـ 

 طب وجراحة العينرئيس قسم     عبد الرحمن السباعي سرحانـ أ.د/ 
  قسم جراحة التجميل والحــــروق رئيس      محمد أحمد أحمـد مجاهدـ أ.د/ 

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

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

 رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيــل     ابر أحمد سليمانـ أ.د/ سمر ج
 ـالــــــاألطفــــقسم طب  رئيس     أحمد أنور عطية خطابـ أ.د/ 
 عالج األورام والطب النوويرئيس قسم      محمد ابو الفتوح شحاتة ـ أ.د/

   رئيس قسم جراحة العظــــــام      ـ أ.د/ طاهر عبد الستار محمود
 قسم األمراض المتوطنةرئيس     أيمن محمد عبد الغني اللحلحـ أ.د/ 
 ةــــــرئيس قسم األمراض العصبية والنفسي     رشا على مصطفي القبانيـ أ.د/ 
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  رئيس قسم طب األســـرة    ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين 
  ةــــــــإلكلينيكيا ولوجياقائم بعمل رئيس قسم الفارماك     ـ   د/ مها محمد على البطش 

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

    أستاذ بقسم الباثولوجيا     ـ أ.د/ منى عبد الحليم قنديل
   أستاذ بقسم التشريح واألجنـــة     يفاطمة النبوية عبد الهادـ أ.د/
  أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيـــــــة      نيرة فهمي جرجسـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة     ـ أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب
   الفسيولوجياقسم ب أستاذ    هشام أحمد ضياء عبد الرازقـ أ.د/ 

   أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع     الفتاح بدر ـ أ.د/ صفاء عبد
    أستاذ بقسم التوليد وأمراض النســــــــاء     ـ أ.د/ سعيد عبد العاطي صالح

    الباثولوجيا اإلكلينيكيةأستاذ بقسم      وليد محمد فتحي عبد العظيمـ أ.د/ 
 ء الحيويـــةأستاذ بقسم الكيميا      إيمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 

 أستاذ بقسم الباطنة العامـــة     عالء الدين عبد السالم داودأ.د/ ـ 
 األستاذ بقسم األمراض المتوطنة     حسام إبراهيم محمد عليـ أ.د/ 

  ستاذ بقسم جراحة التجميل والحـــروقأ      ـ أ.د/ داليا مفرح السقا 

 الج األورام والنـــــــوويأستاذ بقسم ع     إيمان عبد الرازق توفيقـ أ.د/ 
 درنـــأستاذ بقسم األمراض الصدرية والت      رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
    جراحة المخ واالعصابأستاذ بقسم      حسام عبد الحكيم النعمانيـ أ.د/ 
    أستاذ بقسم طب وجراحة العين      حاتم محمد جاد يوسف ـ أ.د/
   أستاذ بقسم الجراحة العامــة     راممحمود عبد اللطيف به ـ أ.د/

 أستاذ بقسم األمراض الجلدية والتناسليــــــــــــة     عزة جابر عنتر فرجـ أ.د/ 
 ةــــــأستاذ بقسم األمراض العصبية والنفسي     أكثم إسماعيل عبد الرحمن االمامـ أ.د/ 

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

  بقسم أمراض القلب واألوعية الدمويةأستاذ      أحمد محمد عبد العزيز عمارةـ أ.د/ 
 أستاذ متفرغ بقسم جراحة العظام     ـ أ.د/ بهاء الدين محمد السروي

 واألذن والحنجرة أستاذ متفرغ بقسم األنف     ـ أ.د/ محمد قمر الشرنوبي
  الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم       محمود السيد أبو سالمـ أ.د/ 

 بقسم الكيمياء الحيويـــة أستاذ مساعد     أشرف عبد الرؤوف داودـ أ.د/  
 التخدير والعناية المركزةبقسم  مدرس     صبري إبراهيم السيد أحمدـ  د/ 
  أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالمنوفية      عبد هللا حنفي عبد العزيز  ـ د/

 نقيب أطباء المنوفيـــــــــة       د/ حسين أحمد ندا ـ 

 وتم دعوة كل من : *   
 ومنسق برنامج الطب والجراحة التكاملي )المتميز( اــالباثولوجيـــــ بقسم أستاذ  هيام عبد السميع عيادـ أ.د/ 
 أستاذ بقسم الجراحة العامة ورئيس اإلدارة المركزية بالمستشفيات الجامعية  بد العظيم السيسيعالء عـ أ.د/ 

 الجودة بالكلية( وحدة الحيوية )مدير ءالكيميابقسم  عدالمسا األستاذ   ـ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي
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  راحة القلب والصــــــــدرقسم جمدرس ب محمد أحمد الحاج عليـ د/ اإلنابة عن أ.د/ رئيس القسم ب* وحضر 
 

 عن الحضور كل من :تغيب * وقد 
   رئيس قسم الفسيولوجيا ـ أ.د/ جرجس صبري يوسف     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ أ.د/

  أستاذ بقسم األشعة التشخيصية ـ  أ.د/ حازم حسن عيد حسن   أستاذ بقسم جراحة العظـــــــام ـ أ.د/ السيد مرسي زكي

 أستاذ بقسم طب األطفال       ـ أ.د/ غادة محمد المشد   أستاذ بقسم التخدير والعناية المركـــز ـ أ.د/ خالد موسى أبو العنين

 أستاذ بقسم الهستولوجيا ـ أ.د/ غادة حسن الصيفي  أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية  ـ أ.د/ محمد عبد المنعم الشاذلى
   أستاذ متفرغ بقسم طب األطفال  ـ أ.د/ علي محمد الشافعي       ة القلب والصدرأستاذ بقسم جراح ـ أ.د/ 

   أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة العامة  ـ أ.د/ ياسين صالح ياسين  ـةاألشعة التشخيصيــــمدرس بقسم  ـ  د/ طارق فوزي عبد الصمد
  م أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلو  ـ أ.د/ معوض محمد الخولي 

 
عميد الكلية ورئيس المجلس بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم  أحمد أحمـد جمال الدينواستهل الجلسة السيد أ.د/ 

 ...متمنيا للجميع دوام التوفيق الجدد مجلس الالسادة الحضور أعضاء برحب سيادته 
 ننعي سيادته أ.د/ رمضان محمد بكر األستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدر* 

 أ.د/ مهني عبد الستار أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء  
 .لوفاتهم وتمني ألهلهم الصبر والسلوان 

  
 *كما تمني الشفاء العاجل لألستاذ الدكتور/ عاطف أبو السعود علي أستاذ بقسم األمراض المتوطنة

 
 واستضافت الكلية في الشهر الماضي مجلس الصحة اإلقليمي ـــ 
 
والتأكيد علي االجتماع الشهري مع وحدة القياس والتقـويم .... وكـذلك احتفاليـة الكليـة بمناسـبة تجديـد االعتمـاد وتـم افتتـاح ـــ 

 مدرج بالدور السادس بحضور أ.د/ رئيس الجامعة .
 

تجديـد * وقد تقدم المجلس بالشكر والتقدير لفريق وحـدة ضـمان الجـودة لمـا بـذلوج مـن جهـود غيـر عاديـة أثنـاء فتـرة 
االعتماد وما لمسوج من أخالص وتفاني في سبيل الوصول بالكلية لمكانـه متميـزة بـين كليـات الطـب بجمهوريـة مصـر العربيـة 

 وهم على النحو التالي :
 مدير وحدة ضمان الجودة  ــ د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي 

 مدير وحدة ضمان الجودةنائب    أميرة فتحي عبد العاطيــ د/ 
 ومنسق معيار المعايير األكاديمية والدراسات العليا وحدة المدير نائب    مد محمود حمدانأحــ د/ 
 منسق معيار التخطيط االستراتيجي   محمد جمال الدين حجاجــ د/ 
 منسق معيار القيادة والحوكمة    أحمد زين العابدينــ د/ 
 منسق معيار إدارة الجودة والتطوير    سامح سعد مندورــ د/ 
 منسق معيار أعضاء هيئة التدريس     أمنية أمينــ د/ 
 منسق معيار الجهاز اإلداري    إيناس زهرانــ د/ 
 منسق معيار الموارد المالية    أميرة طارق الشنوانيــ د/ 

 منسق معيار البحث العلمي    أسماء جابر عبدهد/ أ.ــ 
 خريجونمنسق معيار الطالب وال   مها أحمد فتحي حمودةد/ أ.ــ 

 منسق معيار الطالب والخريجون    صفا حمدي القلشيــ د/ 
 منسق معيار التدريس والتعليم   نجوي نشأت حجازيــ د/ 
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 منسق معيار المشاركة المجتمعية   زينب عبد العزيز قاسمي ــ د/ 
 أخصائي تحليل وتصميم نظم   أمير صابر الدهيمي/ أــ 
 ن أفرادباحث شئو     فاطمة حمدي غنيم/ أــ 
 أخصائي عالقات ثقافية    داليا إبراهيم العريف/ أــ 
 مترجم   شيماء شوقي شنيشن/ أــ 

 

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

 أوال : المصادقات :
  229/1/20/1029الموضوع رقم 

 الموافق األحدوالمنعقدة يوم  1028/1029 يللعام الجامع" األولية المصادقة على محضر اجتماع مجلس الكلية " الجلس
 . 228/2/9/1029حتى  2/2/9/1029 والمتضمنة القرارات من  8/9/1029

 القــــرار :

 الموافقـةــــ بشـأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية  12/2/9/9102 الموضوع رقم سحب أوال : ة بعد :المصادق
ـــــ مصــــطفي عطيــــة الســــعيد شــــحات 1  ـــ عمرو محمد أحمد حامد9ويل كل من على تح مــــن المســــتوي الخــــامس بالطــــب  ــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة: ـرارـالقــ . 1029/1010والجراحة المميز الي الفرقة الخامسة بالطب العادي للعام الجامعي 
 راحة التكاملي .حيث تم رفض عليهم في اجتماع مجلس إدارة برنامج الطب والج

والمجمـوع التراكمـي  . 0292/0291للعام الجـامعي  الثانيةاعتماد نتيجة الفرقة  19/2/9/1029لموضوع رقم  إضافةثانيا :
  على النحو التالي .. ويرفع للجامعة اعتماد النتيجةالموافقة على  القــــرار . 0291دور يوليو 

 دور ثاني دور أول دور ثاني دور أول
 األولى : الفرقة

 487  ـ عدد المتقدمون 
 00  ـ عدد الغائبون

 437  ـ عدد الحاضرون
 848  ـ عدد الناجحون

 208 ـ عدد طالب لهم دور ثاني
 ـ التقديرات :

 Grade (A) 330ـ 
 Grade (B) 181ـ 
 Grade (C) 80ـ 
 Grade (D) 2ـ 

 %88.74 ـ نسبة النجاح

 208ـ عدد طالب       
 87 ـ عدد الناجحون

 11 عدد الراسبونـ 
 ـ التقديرات :

 Grade (A) 4ـ 
 Grade (B) 21ـ 
 Grade (C) 28ـ 
 ـــــ Grade (D)ـ 

 74ــــ منقولين بمواد     

 الفرقة الثالثة :
 814 ـ عدد المتقدمون 
  83 ـ عدد الغائبون

 477 ـ عدد الحاضرون
  892 ـ عدد الناجحون

  238ـ عدد طالب لهم دور ثاني
 ـ التقديرات :

 130  ـ ممتاز
  142  ـ جيد جدا
 238  ـ جيد //
 79  ـ مقبول

 %83.00 ـ نسبة النجاح

 238 ـ عدد المتقدمون 
 23 ـ عدد الغائبون

 213 ـ عدد الحاضرون
 201 ـ عدد الناجحون
 37  ـ عدد الراسبون
 ـ التقديرات :

 17  ـ ممتاز
 20  ـ جيد جدا
 10  ـ جيد //
 73  ـ مقبول

 %81.91ـ نسبة النجاح

 الفرقة الرابعة :
 472 ـ عدد المتقدمون 
 84 ـ عدد الغائبون

 847 ـ عدد الحاضرون
  800 ـ عدد الناجحون

  88ـ عددطالب لهم دور ثاني 
 ـ التقديرات :

 378  ـ ممتاز
  173  ـ جيد جدا
 80  ـ جيد //
 8  ـ مقبول

 %94.28 ـ نسبة النجاح

  83 ـ عدد المتقدمون 
  2 ـ عدد الغائبون

 81 الحاضرون ـ عدد
  49 ـ عدد الناجحون
  8  ـ عدد الراسبون
 ـ التقديرات :

 10  ـ ممتاز
  14  ـ جيد جدا
 24  ـ جيد //
 8  ـ مقبول

 1ـ منقولين بمادة       
 %81.91 ـ نسبة النجاح

  

  210/1/20/1029الموضوع رقم 
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 .بالتفويض عن مجلس الكلية  لكليةالمصادقة على موضوعات العالقات الثقافية التي وافق عليها أ.د/عميد ا
 على : ... ويرفع للجامعة . المصادقة

 سفر كل من : * الموافقة على
 األستاذ بقسم القلب واألوعية الدموية  أحمد محمد عبد العزيز عمارةـ أ.د/ 9
 المدرس المساعد بقسم القلب واألوعية الدموية   محمد سمير جمعة/ طـ 0

علـى نفقـة الجامعـة حيـث يوجـد لكـل  1029ديسـمبر 4حتـى  7ا لحضور مـتتمر يـورو إيكـو فـي الفتـرة مـن بالكلية إلى فيينا بالنمس
 منهم بحث مقبول بالمتتمر .

األستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة  بالكلية إلى دولة الجزائر لحضور متتمر الجمعيـة  أحمد عبد المنعم رجبـ أ.د/ 1
على نفقت  الخاصة حيث يوجد لسـيادت  دعـوة لحضـور  1029أكتوبر  18حتى  17فترة من العربية لألنف والجيوب األنفية في ال

 المتتمر .
األســتاذ بقســم القلــب واألوعيــة الدمويــة أحمــد محمــد عبــد العزيــز عمــارة أ.د/ المقــدم مــن  الموافقــة علــى قبــول االعتــذار* 

 7أغسـطس حتـى  32بية ألمراض القلب  في الفتـرة مـن بالكلية عن عدم السفر إلى باريس بفرنسا لحضور متتمر الجمعية األورو 
 على نفقة الجامعة وذلك لظروف خاصة . 1029سبتمبر 

ــة اإلشــراف المشــترك ــة علــى مــد بعث بــدر المــدرس المســاعد بقســم  نهلــة مصــطفي محمــدالخاصــة بالطبيبــة/  * الموافق
الخـــــامس مـــــن تـــــاريخ التســـــجيل وهـــــي اعتبـــــارا مـــــن   الباثولوجيـــــا وعضـــــو بعثـــــة اإلشـــــراف المشـــــترك بـــــ نجلترا للفتـــــرة المتبقـــــة للعـــــام

)تاريخ انتهاء العام الخـامس مـن تـاريخ التسـجيل والبعثـة  30/7/1010)تاريخ انتهاء العام الثالث بالخارج( حتى  14/22/1029
 . 18/22/1010ككل( بدال من المد لعام كامل ينتهي في 

المــدرس المســاعد بقســم األمــراض الجلديــة والتناســلية  شــينشــيماء الســعيد رضــوان الالطبيبــة/  بقــاء* الموافقــة علــى مــد 
علــى نفقــة  28/21/1029بالكليــة وعضــو بعثــة اإلشــراف المشــترك بجامعــة نوتنجهــام بــ نجلترا لمــدة عــام ثــان بالخــارج اعتبــارا مــن 

 اإلدارة العامة للبعثات .
ارئ بقسـم الجراحـة العامـة بالكليـة للسـفر المدرس المساعد طـب الطـو  نهي أحمد الجنديالطبيبة/ ترشيح * الموافقة على 

 في أجازة دراسية لجمع المادة العلمية الخاصة برسالة الدكتوراه على نفقتها الخاصة من جامعة فرملي إنجلترا .
األستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسـالك  فتح قناة علمية مشتركة بين أ.د/ أسامة عبد الوهاب عبد الجواد* الموافقة على 

المـدرس المسـاعد بالقسـم والمرشـح  إبراهيم موافق جمعةة بالكلية والمشرف الرئيسي على رسالة الدكتوراه  الخاصة بالطبيـب/ البولي
أسـتاذ  أ.د/ سنجاي جوبتـالبعثة إشراف مشترك بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بالواليات المتحدة األمريكية وبين المشرف األجنبـي 

وسفر الطبيب لتنفيذ العام األول مـن بعثـة س ويسترن ريزيرف بالواليات المتحدة األمريكيـة .... جراحة المسالك البولية جامعة كي
 أو من تاريخ السفر . 0202اإلشراف المشترك بدولة الواليات المتحدة األمريكية اعتبارا من أول يناير 

 

 ثانيا : موضوعات لإلحاطة :
  212/1/20/1029الموضوع رقم 

 الثالثــاءوالمنعقــدة يــوم  1028/1029للعــام الجــامعي ع مجلــس إدارة برنــامج الطــب والجراحــة التكــاملي محضــر اجتمــاإحاطـة المجلــس علمــا ب
 . 24/9/1029الموافق 

 القــــرار

 الموافقة على ما جاء بالمحضر وأحيط المجلس علما

 

 

  121/1/20/1029الموضوع رقم 

والمنعقـدة  1028/1029" للعـام الجـامعي الثانيـة عشـر  " الجلسـةدئ القـيم والمبـالجنـة " إحاطة المجلـس علمـا بمحضـر اجتمـاع 
     . 2/20/1029الموافق  الثالثاءيوم 

 القــــرار
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 أحيط المجلس علما
  211/1/20/1029الموضوع رقم 

المنعقــدة يـــوم و  1028/1029" للعــام الجــامعي  الثانيــة عشــر " الجلســةلجنــة العالقــات الثقافيـــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
   . 1/20/1029الموافق  األربعاء

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
  421/1/20/1029الموضوع رقم 

والمنعقــدة يــوم  1028/1029" للعــام الجــامعي الثانيــة عشــر  " الجلســةالمكتبــات لجنــة " إحاطــة المجلــس علمــا بمحضــر اجتمــاع 
 . 8/20/1029الموافق  الثالثاء

 القــــرار

 س علماأحيط المجل
  521/1/20/1029الموضوع رقم 

والمنعقـدة يـوم  1028/1029" للعـام الجـامعي  الثانيـة عشـر " الجلسـةلجنة شئون التعليم والطـالب " إحاطة المجلس علما بمحضر اجتماع 
   . 23/20/1029الموافق  األحد

 القــــرار

 أحيط المجلس علما
 

 : ثالثا : موضوعات مجلس الكلية واألقسام العلمية 
  221/1/20/1029الموضوع رقم 

 . 1029/1010للعام الجامعي  تشكيل اللجان العلمية المنبثقة عن مجلس الكلية
 ـرارـالقــ

 الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية على النحو التالي :
 : أوال : لجنة شئون التعليم والطالب

 رئيسا     البيل الكلية لشئون التعليم والطوك          ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/9
 عضوا       رئيس قسم الباطنة العامة    عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 0
   عضوا      رئيس قسم التشريح واألجنة   مصطفي محمود محمدـ أ.د/ 1
 عضوا      رئيس قسم الجراحة العامــــة   حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 4
 عضوا قسم الباثولوجيا ومنسق برنامج الطب التكاملي  أستاذ ب   عبد السميع عيادهيام ـ أ.د/ 5
 عضوا     أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم         عزة وجيه أمين زناتيـ أ.د/6
 عضوا أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية )مدير الجودة(    د/ رانيا محمد عزمي الشاذلي  ـ 7
 عضو إداري    مدير إدارة شئون التعليم والطالب  إسماعيل الشيخ رجب محمد ـ السيد/2
 عضو إداري  مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم بأخصائي   إبتسام عبد الفتاح رجب ـ السيدة/1

 ثانيا : لجنة الدراسات العليا :
 رئيسا     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث      ـ أ.د/ 9
 عضوا     رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية  د المؤمن مرعيعالء حسن عبـ أ.د/ 0
 ضواع      رئيس قسم الميكروبيولوجيا   أ.د/ مبروك محمود غنيمـ 1
 عضوا      رئيس قسم الباثولوجيا   مشيرة محمد عبد الواحدـ أ.د/ 4
 عضوا     رئيس بقسم جراحة المسالك البولية    سلطان محمد سلطانـ أ.د/ 5
 عضوا     أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع    محمود السيد أبو سالمأ.د/  ـ6
 عضوا      أستاذ قسم الباثولوجيا   أسماء جابر عبدجـ أ.د/ 7
  عضو إداري   قائم بعمل مدير إدارة الدراسات العليا   أم محمد شيحه /ةـ السيد2
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 عضو إداري ير مكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا  مد قائم بعمل  هاني إبراهيم المهدي     ـ السيد/1
  ثالثا : لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :

 رئيسا     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   /محمود عبد العزيز قورةـ أ.د9
 عضوا     رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع   ـ أ.د/ أميمة أبو الفتح محروس0
 عضوا       رئيس قسم طب األسرة   ـ أ.د/ هالة محمد المصيلحي شاهين1
 عضوا      رئيس قسم عالج األورام والطب النووي    محمد أبو الفتوح السيدـ أ.د/ 4
 عضوا        أستاذ بقسم طب األطفال  ـ أ.د/ فادي محمد حسين الجندي5
 عضوا       الجراحة العامة أستاذ بقسم  ـ أ.د/ عالء عبد العظيم السيسي6
 عضوا  بقسم الصحة العامة وطب المجتمع أستاذ مساعد   زينب عبد العزيز قاسميـ   د/ 7
 إداري عضوا            أخصائي ثاني بمكتب وكيل الكلية   ـ السيد/ ناجي عبد السميع محمد مدين2
   عضو إداري    بمكتب وكيل الكلية           وفاء صالح المزين /ةـ السيد1

 رابعا : لجنة العالقات الثقافية :
 رئيسا       وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث        ـ أ.د/9
 عضوا     جراحة التجميل والحروق قسمرئيس      محمد أحمد مجاهد ـ أ.د/0
 عضوا    الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم    هويدا محمد الشاذليـ أ.د/ 1
 عضوا           الباطنة العامةأستاذ مساعد بقسم    أحمد محمد زهران ـ   د/4
 عضوا  أستاذ مساعد بقسم جراحة المسالك البولية           محمد مرزوق عبد هللاـ   د/ 5
 عضوا        أستاذ مساعد بقسم الطفيليات   ـ   د/ بهاء الدين وديع األسود6
 عضوا           بقسم جراحة القلب والصدرمدرس   محمد جمال الدين حجاجـ   د/ 7
 عضو إداري       موظف ب دارة عالقات ثقافية    خالد عباس القاضي ـ السيد/2
 عضو إداري             إدارة العالقات الثقافية موظفة   هناء عبد الفتاح الشافعي /ةـ السيد1

  : لجنة المختبرات واألجهزة العلمية : خامسا
 رئيسا              عميد الكلية   أحمـد جمال الدينأحمد  ـ أ.د/9
 عضوا        رئيس قسم الكيمياء الحيوية   ـ أ.د/ مها أحمد فتحي حمودة0
  ضواع  أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية             / أمل فتح هللا مقلدأ.د ـ1
 عضوا   قائم بعمل رئيس قسم الفارماكولوجيا   ـ أ.د/ مها محمد البطش4
 عضوا         أستاذ بقسم الفسيولوجيا  د/ يحيي محمد نجيب عبد السالم   ـ5
  عضوا      مدرس بقسم التشريح   ـ   د/علياء صالح علي عفيفي6
 عضوا          مدرس بقسم الباثولوجيا   ـ   د/ نانيس شوفي هوله7
 ضوا إداريع      مدير المعامل بالكلية   نادية فهمي السيد /ةـ السيد2
 عضو إداري      قائم بعمل مدير إدارة المشتريات    طارق رشدي السيدالسيد/  ـ1
 

 : لجنة المكتبات : سادسا
 رئيسا      وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث       ـ أ.د/9
 عضوا               الباثولوجيا اإلكلينيكيةرئيس قسم    روحية حسن العدلـ أ.د/ 0
 عضوا            الباطنة العامةبقسم  أستاذ   صبري عبد هللا شعيب ـ أ.د/1
 عضوا             القلب واألوعية الدمويةقسم ب أستاذ   محمود على سليمانـ أ.د/ 4
 عضوا       الكيمياء الحيوية بقسممساعد أستاذ   ـ   د/ أشرف عبد الرؤوف داود5
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 عضوا       الطب الشرعي والسموم مساعد قسمأستاذ    أحمد كمال الدين الفقي ـ   د/6
  عضوا            التشريح واألجنةبقسم  أستاذ مساعد   وائل بدر الخولي ـ   د/7
 عضو إداري  مدير إدارة المكتبات ورئيس شبكة المعلومات بالكلية         محمد سعد الصباغ ـ السيد/2
 عضو إداري     كتبات بدرجة مدير عامكبير أخصائي م   فاتن فاروق الرفاعي/السيدةـ 1

 ا : تشكيل مجلس صندوق التكافل بالكلية :بعسا
 رئيسا           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/9
 عضوا    ةــــــرئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكي  ـ أ.د/ صفاء عبد الظاهر أمين 0
 عضوا   الصحة العامة وطب المجتمعأستاذ بقسم     مود السيد أبو سالممحـ أ.د/ 1

 مرحلة العلوم الطبية األساسية :ــــ  9لجنة المواد والمناهج : : ثامنا
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/9
  الميكروبيولوجيارئيس  قسم    مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 0
 الكيمياء الحيويةرئيس  قسم    مها أحمد فتحي حمودة.د/ ـ أ1
  التشريحرئيس  قسم    مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 4
  الهستولوجيارئيس  قسم    مايسة عطية كفافيـ أ.د/ 5
  الطفيلياترئيس  قسم    وفاء محمد القرشـ أ.د/ 6
             رئيس قسم الباثولوجيا   مشيرة محمد عبد الواحدـ أ.د/ 7
          قسم الفسيولوجيا رئيس   جرجس صبري يوسف د/ـ أ.2
 قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية قائم بعمل رئيس   مها محمد على البطش ـ   د/1

 : المرحلة اإلكلينيكية : 0
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ناصر محمد عبد الباري ـ أ.د/9
 رئيس قسم أمراض النساء والتوليد   نهأيمن عبد القادر شبا ـ أ.د/0
             رئيس قسم أمراض الباطنة العامة  عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 1
 رئيس قسم طب المجتمع وصحة البيئة  أميمة أبو الفتح محمد محروسـ أ.د/ 4
             رئيس قسم الجراحة العامة    حاتم محمود سلطانـ أ.د/ 5
              طب وجراحة العينرئيس قسم   الرحمن  السباعي سرحان عبدـ أ.د/ 6
 رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة  عصام عبد الونيس بحيريـ أ.د/  7
 رئيس قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية    صفاء عبد الظاهر أمينـ أ.د/ 2
                 رئيس قسم طب األطفال   أحمد أنور خطابـ أ.د/ 1

  رئيس قسم طب األسرة  المصيلحي شاهين د/ هالة محمدأ. ـ92
 
 
 
 
 

 : موضوعات أخري  : ارابع
  211/1/20/1029الموضوع رقم 

أن تكون الالئحة المالية المؤقته الموافقة على بشأن  ــــمدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بالكلية أ.د/  عرض خطاب
 الالئحة النهائية المالية لوحدة القياس والتقويم . إعداددة بالكلية لحين للوحدة مماثلة لوحدة ضمان الجو 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
  821/1/20/1029الموضوع رقم 
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الموافقة على اعتماد ترشيحات السادة محكمي بنوك بشأن ــــ مدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بالكلية أ.د/  عرض خطاب
 ئلة بكلية الطب جامعة المنوفية  .األس
 : ـرارـالقــ

 الموافقـــــــــــــــــــــــــة
  921/1/20/1029الموضوع رقم 

ــ بشأن الموافقة على تجديد عقد التعاقد مع دار النشر والتركلور/ ميدنو  والممثل لها  مدير المجلة بالكليةأ.د/  عرض خطاب
 ما بأن المجلة سوف تتحمل قيمة العقد .عل ENSTINETالبحث العلمي  ةأكاديمي

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 210/1/20/1029الموضوع رقم 
مدير المجلة بالكلية ـــ بشأن الموافقة على زيادة رسوم النشر والتحكيم بالمجلة طبق لزيادة قيمة عقد أ.د/  عرض خطاب

 جنية . 900جنية رسوم نشر البحث بدال من  2000 تي :المجلة مع دار النشر على أن تكون الرسوم كاآل
ثابتة  final proofعلى أن تبقي رسوم التأمين للرد على ... جنيها . 200جنية إلى  200زيادة قيمة التحكيم للمحكم الواحد من 

 جنيها . 100كما هي 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 212/1/20/1029الموضوع رقم 

األستاذ المتفرغ بالقسم للتدريس للفرقة األولـي  انتداب أ.د/ هشام أحمد ضياءـ بشأن ـــرئيس قسم الفسيولوجيا أ.د/  ابعرض خط
 بكلية الصيدلة جامعة المنوفية .

 : ـرارـالقــ

ية يتم عرض الترشيحات على مجالس األقسام الختيار المرشح المرسل أو اختيار مرشح أخر ويتم العرض على مجلس الكل
 التخاذ ما يراه مناسب 

 211/1/20/1029الموضوع رقم 
جنية( للكلية باب ثاني بند خدمات أبحاث وتجارب للعام  052222الموافقة على االرتباط ) ـ بشأن مدير عام الكلية/ أمذكرة 
 . 0291/0202المالي 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 211/1/20/1029الموضوع رقم 

المدرس  الموافقة على قبول الهدية المقدمة من د/ رشا ممدوح سالمة ـ بشأن رئيس قسم التشريح واألجنة/ أ.د بعرض خطا
 .حائط لقاعات التدريس للطلبة  مراوحبالقسم وهي عبارة عن عشرة 

 
 : ـرارـالقــ

    الموافقة ويعرض علي لجنة قبول الهدايا بالجامعة 

 
 الطالب :: موضوعات شئون التعليم وا خامس

 214/1/20/1029الموضوع رقم 
بالفرقـة )سـورية الجنسـية( /زهرة عـدنان الهـواش  الطالبةالنظر في أمر ـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

 رة .األنف األذن والحنج لمادةإلعادة النظر في درجات أعمال السنة الخاصة بها  . 1028/1029للعام الجامعي  الرابعة
 : ـرارـالقــ

 إضافة تمت إضافتها من لجنة الممتحنين .اعتماد النتيجة كما هي وليس لها الحق في أي درجات 
 215/1/20/1029الموضوع رقم 
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توقيـع بروتوكـول تعـاون مـع كليـة الطـب العسـكري والتـي  علـى الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
مكانــات هائلــة مــن مشــرحة ومعامــل .... إلــخ بمــا يخــدم ويفيــد العمليــة التعليميــة لطــالب مرحلــة البكــالوريوس  تحتــوي علــى إ

 والدراسات العليا .
 : ـرارـالقــ

 ... ويرفع للجامعة الموافقة
 212/1/20/1029الموضوع رقم 

 :1029/1010للعام الجامعي د كل من على إيقاف قي الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 بالمستوى األول نظرا لظروف  المرضية التي تعيق  عن استكمال الدراسة ./ إسالم عرفة قطب الطالبـ 9 
 . )اإليقاف الثالث(نظرا لظروف  المرضية  / أحمد محمد عبد المقصود والمقيد بالفرقة الثانية الطالبـ 0 

 : ـرارـالقــ

 للجامعة الموافقة ... ويرفع
 211/1/20/1029الموضوع رقم 

والــذين حضــورا  1029/1010للعــام الجــامعي طــالب المســتوي الثــاني  ـــــ بشــأن لشــئون التعلــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة 
 ولم يدرسوا عدد اثنين موديول بالفصل الدراسي األول . 1028/1029متأخرين عن الدراسة بالمستوي األول للعام الجامعي 

 : ـرارـلقــا

 الموافقة
 218/1/20/1029الموضوع رقم 

ــة  ــيم والطــالبمــذكرة أ.د/ وكيــل الكلي ـــ بشــأن  لشــئون التعل ــي والثانيــة ــ للعــام الجــامعي تشــكيل منســقي التــرم األول للفرقــة األول
 على النحو التالي : 1029/1010

 د/ علياء صالح مدرس بقسم التشريح منسق فصل دراسي أول الفرقة األولي
 د/ أحمد حمدان مدرس بقسم األنف واألذن والحنجرة منسق فصل دراسي أول  الفرقة الثانية

 منسق مديول
Respiratory System 

 د/ هالة الحرون أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا

 منسق مديول
Cardiovascular System 

 أ.د/ غادة الصيفي أستاذ بقسم الهستولوجيا
 سم الكيمياءأ.د/ مأثر كامل أستاذ بق

 : ـرارـالقــ

 الموافقة
 

 921/1/20/1029الموضوع رقم 
 كل من :على تصويب نتيجة  الموافقةـــ بشأن  لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 

فــي مــادة النســاء والتوليــد بالــدور األول  0297/ دينــا عبــد الحميــد شــحاته نوفــل خريجــة الكليــة دور نــوفمبر الطالبــةــــ 9
( 8.0أحقيتهـا فـي زيـادة مقـدارها ) ... بالمنوفيـة الفرقة السادسة والمجموع الكلي والتراكمي بناء على حكم محكمة القضاء اإلداريب

 السادسـةدرجة بتقدير جيد// والمجموع الكلـي للفرقـة  334درجة بتقدير جيد// بدال من  373.0درجة لتصبح الدرجة الكلية للمادة 
درجـة بتقـدير عــام  0391.0جيدجـدا والمجمـوع التراكمـي درجـة بتقــدير عـام  2287بـدال مـن  جيدجـدام درجـة بتقـدير عـا 2240.0

  درجة بتقدير جيدجدا مع مرتبة الشرف . 0388جيدجدا مع مرتبة الشرف بدال من 
لــدور فــي مــادة النســاء والتوليــد با 0297/ محمــود زكريــا عبــد الســتار أبــو شــادي خــريج الكليــة دور نــوفمبر الطالــبــــ 0

أحقيتـ  فـي زيـادة مقـدارها  .... األول بالفرقة السادسة والمجموع الكلي والتراكمي بناء علـى حكـم محكمـة القضـاء اإلداري بالمنوفيـة
والمجمــوع الكلــي  جــدادرجــة بتقــدير جيد 398بــدال مــن  ممتــازدرجــة بتقــدير  714.0( درجــة لتصــبح الدرجــة الكليــة للمــادة 19.0)

درجـة  0784.0درجة بتقدير عـام جيدجـدا والمجمـوع التراكمـي  2131بدال من  ممتازدرجة بتقدير عام  2182.0للفرقة السادسة 
  درجة بتقدير جيدجدا. 0708بتقدير عام جيدجدا بدال من 

 : ـرارـالقــ



   91/92/0291األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

11 

 
 

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 240/1/20/1029الموضوع رقم 

تحويـل بعـض الطـالب مـن والـي الكليـة بالفرقـة الثالثـة والخامسـة للعـام شـأن ــــ ب لشئون التعليم والطالبمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 .  0291/0202الجامعي 

 ـــ الفرقة الثالثة:9
 
 
 
 الخامسة :ـــ الفرقة 0
 

 
 
 
 
 
 

 ـرارـ القــ :

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 422/1/20/1029الموضوع رقم 

الموافقة على االلتماسات المقدمة من بعض طـالب الفرقـة الثانيـة )دور  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
للعــام الجــامعي إلعــادة رصــد درجــاتهم لــبعض المــواد  أول وثــاني( والفرقــة الثالثــة )دور أول( والفرقــة الرابعــة )دور أول وثــاني(

 على النحو التالي : 1028/1029
 
 
 

 دور أول الفرقة الثانية :
 
 م

 

 اســـم
 

 المادة
 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع الكلي 
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 م 440 جـ جـ 122 م 447 جـ جـ120 فسيولوجيا د على أحمد عامرأحم 2
 م 838 م 173 م 837 م 172 تشريح أحمد محمد عبد الستار عبد رب  1
 تشريح أحمد ندا فرج عبد الحميد 3

 هستولوجيا
 سلوكية

 م 128
 م 238
 جـ// 34

 
 م 487

 م 110
 م 273
 جـ جــ 38

 
 م 441

 جــ جــ 890 جــ جــ 104 جــ جــ 888 جــ جــ 100 تشريح إسراء رجب سيد أحمد 7
 جـ//813 جــ// 220 جـ// 811 جــ// 209 كيمياء حيوية إسراء محمود أبو ساري 0
 م 418 جــ جــ 127 م 417 جــ جــ 121 تشريح أسماء ط  أحمد السيد 8
 تشريح آالء محمد السيد عباس  4

 فسيولوجيا
 م 117
 م 113

 م  118 م 442
 م  117

 م 447

 م 400 جــ جــ 70 م 407 جـ جــ 39 سلوكية  سارة إسماعيل محمد على 8

 مواد التحميل التقدير العام الكلية المحول اليها اسم الطالب م
 + حاسب آلي حقوق انسان + جودة جيدجدا طب الزقازيق أحمد طارق محمد يونس 2

 التقدير العام الكلية المحول اليها اسم الطالب م
 جداجيد طب طنطا إيهاب عادل حسانين السيد 2
 ممتاز طب بنها سامر رشاد السيد عبد الحميد 1

 مواد التحميل التقدير العام الكلية المحول اليها اسم الطالب م
  جودة د//جي طب بنها إيمان عادل بشير عبد السميع 2
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 جــ جـ 888 جـ جـ298 جـ جـ 884 جــ جــ 290 فسيولوجيا سارة عبد الشافي محمد 9
 جــ// 098 ل 10 ـــــــ  ض 13 سلوكية 3محمد عبد االل  خالد  ف 20
 م 820 م 139 م 821 م 138 تشريح محمد مبروك محمود غنيم 22
 جــ// 830 ل 282 جــ// 819 ل 280 تشريح محمد مدحت محمد عامر 21
 م 418 م 111 جــ جــ 428 جــ جــ 121 فسيولوجيا محمود صالح الدين أحمد  23
 جــ جــ 421 جــ جــ 101 جــ جــ 422 جــ جــ 102  تشريح محمود مصطفي مهنا 27
 تشريح مهند خالد حسانين 20

 وجياهستول
 جــ// 241
 جــ جــ228

 جــ// 833
 

 جــ//243
 جــ جــ 212

 جــ// 834

 م 478 م 124 م 474 م 128 تشريح مي أحمد شوقي 28
 م 809 م 172 م 804 م 139 تشريح مي أشرف عبد الرتف 24
 تشريح ندي محمد أبو الفتوح 28

 هستولوجيا
 جــ// 243
 جــ جــ 224

 جــ// 247 جــ// 834
 جــ جــ 228

 جــ// 839

 جــ// 800 ل 18 ــــ ض 11 سلوكية  نيرة عمرو محمد السعودي 29
 جــ جــ 420 جــ جــ 120 جــ جــ 427 جــ جــ 109 تشريح هادي طارق محمد صبري 10
 م 417 م 232 جــ جــ 411 م 219 كيمياء  يوسف شوقي محمد إبراهيم 12

 دور ثاني الفرقة الثانية :
 
 م

 

 اســـم
 

 المادة
 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع الكلي 
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 ـــــ 90 ـــــ 47 كيمياء أحمد محمد الواكد 2
 081 18 ـــــ 10 سلوكية زياد إبراهيم فتحي تمراز 1
 

 

 ولدور أ : الثالثةالفرقة 
 
 م

 

 اســـم
 

 المادة
 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع الكلي 
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 م 809 جـ جـ 170 جــ جــ 808 جــ جــ 171 الباثولوجيا أحمد مجدي عبد الحكيم سويلم 2
 م 889 م 188 م 888 م 180 الباثولوجيا يأسامة رءوف محمد العرب 1
 الباثولوجيا منذر عقيل أحمد الفتالوي 3

 الميكروبيولوجيا
 ل 280
 ض 204

 ل 242 ـــ
 ل  220

 ـــ
 

 جــ جــ 492 جــ جــ 100 جــ جــ 490 جــ جــ 179 الباثولوجيا أحمد سعيد على النسرة 7
 جــ جــ 427 جــ// 110 جــ جــ 423 جـ// 129  الفارماكولوجيا أضواء راتب أنور زغلول 0
 جــ جــ 449 جــ جــ 138 جــ جــ 444 جــ جــ 138 الباثولوجيا آالء السيد عبد المعطي القصبي 8
 م 843 م 289 م  842 م 284 الميكروبيولوجيا أية شبل السحيمي النجار 4
 م 901 م 187 م 902 م 183 الباثولوجيا تسنيم ط  خطاب خطاب 8
 جــ جــ 430 م 242 جــ جــ 437 م 240 الميكروبيولوجيا روند أحمد زايد محمد إمام 9
 م 832 م 280 م 830 م 249 الميكروبيولوجيا سمر مجدي أمين الخولي 20
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 ــــــــ ل 288 ـــــــ ل 224 الميكروبيولوجيا سندس إبراهيم عبد هللا السعدني 22
 م 882 م 188 م 880 م 180 لباثولوجياا سندس محمود عبد الغفار شلبي 21
 ـــــ م 270 ــــــ م 273 الطفيليات شهاب الدين عالء الدين الطباخ 23
 ــــ ل 90 ــــــ ل 97 الطفيليات عائشة طارق فتحي شندي محمد 27
 م 817 جــ جــ 212 م 813 جــ جــ 210 الطفيليات عبد الرحمن محمد أنور محمد 20
 الباثولوجيا امة عبد هللا الفقيعبد هللا أس 28

 الميكروبيولوجيا
 م 187
 م 248

 م 180 م 893
 م 249

 م 890

 جــ جــ 480 جــ جــ 138 جــ جــ 409 جــ جــ 130 الباثولوجيا عمرو على رشاد على هنداوي 24
 ل 090 ل  282 ـــــــ ض 203 الباثولوجيا كريم رضا خطاب الشرابي 28
 الباثولوجيا محمود محمد محمود محمد 29

 الميكروبيولوجيا
 م 108
 جــ جــ 284

 م 104 ــــــــ
 جــ جــ 288

 ـــــــــــ
 

 م 921 م 190 م 902 م 149 الباثولوجيا محمد نصار زكي أحمد نصار 10
 م 899 م 149 م 890 م  140 الباثولوجيا مصطفي محمد عبد الصمد 12
 جــ جــ 440 جــ جــ 179 جــ جــ 489 جــ جــ 178 ياالباثولوج منار أشرف محمد حسن محمد 11
 م 802 م 282 م 800 م 280 الميكروبيولوجيا ندي ثروت موسي أحمد 13
 م 822 جــ جــ 107 م 820 جــ جــ 103 الباثولوجيا هديل هشام حامد محمد الفقي 17
 م 811 م 244 جــ جــ 488 ل 213 الميكروبيولوجيا محمد عادل عبد الواحد 10
 م 870 م 147 م 837 م  183 الباثولوجيا أحمد عبد الحميد محمد أحمد 18
 الباثولوجيا خليل رائف سفيان الكركي 14

 الميكروبيولوجيا
 ض 211
 ض 203

 ض 282 ـــــــ
 ض 217

 ـــــــ

 

 

 

 دور ثاني : الثالثةالفرقة 
 
 م

 

 اســـم
 

 المادة
 لالنتيجة بعد التعدي النتيجة قبل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع الكلي 
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 جــ جـــ 478 جــ جــ 137 جــ جــ409 جــ// 290 الفارماكولوجيا عبد الرحمن صبحي على يوسف 2
 دور أول : رابعةالفرقة 

 
 م

 

 اســـم
 

 المادة
 تعديلالنتيجة بعد ال النتيجة قبل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

المجموع الكلي 
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 م 889 209 م 888 208 أنف وأذن وحنجرة أحمد جابر محمود سويد 2
 م 880 187 م 881 182 طب مجتمع أحمد جمال خضر الموزي 1
 م 847 101 م 843 102 طب مجتمع أحمد سامح سعد المليجي 3
 م 804 280 م 808 207 رمد أحمد على محمد راضي 7
 م 972 131 م 970 132 رمد أية سعيد عبد رب  أبو يحيي 0
 م 842 200 م 882 270 أنف وأذن وحنجرة أية طارق أنور الليثي 8
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 م 928 248 م  928 247 أنف وأذن وحنجرة محمد على محمد خميس 4
 م 900 287 م 970 247 حنجرةأنف وأذن و  مشيرة أشرف عنتر فرج 8
 م 894 188 م  898 180 طب مجتمع هادي أحمد لبيب السيسي 9
 م 914 243 م  910 242 أنف وأذن وحنجرة ندي محمد عبد الصمد هالل 20

 دور ثاني : رابعةالفرقة 
 
 م

 

 اســـم
 

 المادة
 النتيجة بعد التعديل النتيجة قبل التعديل

الدرجة الكلية 
 للمادة

لمجموع الكلي ا
 للفرقة

الدرجة الكلية 
 للمادة

 المجموع
 الكلي للفرقة

 831 100 832 299 رمد سارة كمال حسني عامر 2
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس:  ساساد

 241/1/20/1029الموضوع رقم 
المـدرس بقسـم اتخاذ الالزم نحو االستقالة المقدم من د/ بهاء الدين جـابر اإلحاطة و ـــ بشـأن أمين عام الجامعة أ/  عرض خطاب

 وذلك نظرا لظروف خاصة به .  جراحة المخ واألعصاب بالكلية
 : ـرارـالقــ

 الموافقة ... ويرفع للجامعة
 124/1/20/1029الموضوع رقم 

الجراحـة العامـة  بقسـمطـب طـوارئ  معيـدةح النحـاس رانيـا صـال/ ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 244/1/20/1029الموضوع رقم 
الجراحـة  بقسـمطـب طـوارئ  معيـدمحمد عالء الـدين الحمـزاوي / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصول  على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة بالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 245/1/20/1029الموضوع رقم 
لشـغل التشـريح بالكليـة  بقسـم المعيـدةلبنـي طـاهر محمـود عيـد / ةالطبيبـالموافقة علـى تعيـين ن ـ بشأ مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 242/1/20/1029الموضوع رقم 
الباثولوجيا اإلكلينيكية  بقسم المعيدةدعاء السيد رمضان جنينة / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسبالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 241/1/20/1029الموضوع رقم 
لشـغل طـب األطفـال بالكليـة  بقسـم المعيـدةمنـى سـعيد القبـاني / ةالطبيبـالموافقة علـى تعيـين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال وظيفة مدرس
 ـرارـالقــ
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 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 248/1/20/1029الموضوع رقم 
عـالج األورام والطـب  بقسـم المعيـدياسـر حلمـي حسـن محمـد / الطبيـبالموافقـة علـى تعيـين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الماجستير من طب المنوفية .قسم مساعد بذات ال لشغل وظيفة مدرسالنووي بالكلية 
 ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 249/1/20/1029لموضوع رقم ا
الباثولوجيـا  بقسـم المـدرس المسـاعدهـانم محمـد بـدوي السـيد / ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئـة التـدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرساإلكلينيكية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 250/1/20/1029لموضوع رقم ا
الهسـتولوجيا  بقسـم المـدرس المسـاعدوئام شاهين عبـد المعبـود / الطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصول  على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرس

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 522/1/20/1029الموضوع رقم 
الباطنـة  بقسـم المـدرس المسـاعدأميرة عبد الحميد شـرف الـدين / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسالعامة 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 251/1/20/1029الموضوع رقم 
الطـب الشـرعي  بقسـم المـدرس المسـاعدرشـا عـزب السـنباوي / ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوالسموم اإلكلينيكية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 251/1/20/1029الموضوع رقم 
الطـب الشـرعي  بقسم المدرس المساعدغادة زغلول محمد شبل / ةالطبيبالموافقة على تعيين ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوالسموم اإلكلينيكية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 254/1/20/1029وع رقم الموض
الطـب الشـرعي  بقسـم المـدرس المسـاعدنجـوي محمـود حبيـب / ةالطبيبـالموافقـة علـى تعيـين ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 والكلية نظرا لحصولها على درجة الدكتوراه .قسم بذات ال لشغل وظيفة مدرسوالسموم اإلكلينيكية 

 ـرارـالقــ
 الموافقة .. ويرفع للجامعة

 255/1/20/1029موضوع رقم ال
المــدرس بقسـم التخـدير بالكليــة الموافقــة علـى تعيــين د/ وسـام الــدين عبـد الــرحمن سـلطان ـــ بشـأن  مـذكرة شــئون هيئـة التــدريس
  بذات القسم والكلية .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 252/1/20/1029الموضوع رقم 
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المــدرس بقسـم الجراحــة العامـة بالكليــة الموافقــة علــى تعيـين د/ محمــود أحمــد عيــد شـاهين ــــ بشـأن  مـذكرة شــئون هيئــة التـدريس
  بذات القسم والكلية )تخصص دقيق جراحة أورام( بناءا على قرار اللجنة العلمية الدائمة .لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 : ـرارـالقــ
 الموافقة على مستوي األساتذة واألساتذة المساعدين .. ويرفع للجامعة

 251/1/20/1029الموضوع رقم 
 القلـب واألوعيـة الدمويـةاألسـتاذ بقسـم هشـام حسـن إبـراهيم د/ إعـارة أ.تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 . 2/9/1029بألمانيا اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثامنلمدة عام 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 258/1/20/1029الموضوع رقم 

القلـب واألوعيـة بقسـم  المسـاعداألسـتاذ  عـوني جمـال  شـلبيد/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 8/8/1029را من بالمملكة العربية السعودية اعتبابدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام الدموية 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 

 259/1/20/1029الموضوع رقم 
الصـحة العامـة بقسـم  المسـاعداألسـتاذ عاطف عوض ميخائيـل د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس

 . 8/22/1029القاهرة اعتبارا من بالسفارة األمريكية ببدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام وطب المجتمع 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 220/1/20/1029الموضوع رقم 

العصـبية والنفسـية بقسـم  المسـاعداألسـتاذ أحمد محمد الشريف د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 1/20/1029السعودية اعتبارا من  بالمملكة العربيةبدون مرتب للعمل  سادسلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 222/1/20/1029الموضوع رقم 

لمـدة عـام طـب األطفـال بقسـم  المـدرسمحمـد إبـراهيم غريـب د/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/21/1029بدولة الكويت اعتبارا من بدون مرتب للعمل  سادس

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 221/1/20/1029الموضوع رقم 

 رابعلمدة عام الكيمياء الحيوية بقسم  المدرسغادة محمد كامل د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/21/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل 

 : ـرارـلقــا

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 221/1/20/1029الموضوع رقم 

جراحـة بقسم  المساعداألستاذ شريف محمد إسماعيل القشطي د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 8/8/1029ن بالمملكة العربية السعودية اعتبارا مبدون مرتب للعمل  ثانيلمدة عام التجميل والحروق 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 224/1/20/1029الموضوع رقم 
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لمـدة عـام طـب األطفـال بقسـم  المـدرسمحمـد أحمـد رمضـان د/ إعـارة تجديـد الموافقـة علـى ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التـدريس
 . 2/20/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  سابع

 : ـرارـلقــا

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 225/1/20/1029الموضوع رقم 

طـب األطفـال بقسـم  المسـاعداألسـتاذ حسن سعيد عثمـان بـدر د/ إعارة تجديد الموافقة على ـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 2/21/1029بدولة اإلمارات اعتبارا من بدون مرتب للعمل  رابعلمدة عام 

 : ـرارـالقــ

 لموافقة .. ويرفع للجامعةا
 222/1/20/1029الموضوع رقم 

األستاذ المتفرغ بقسم التشريح يومين للتدريس انتداب أ.د/  أحمد سعيد ذو الفقار النظر في ـــ بشأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 122/1/20/1029الموضوع رقم 

ـــ بشــأن  مــذكرة شــئون هيئــة التــدريس ئمــة لوظيفــة أســتاذ مســاعد الخــاص المجلــس علمــا بتقريــر اللجنــة العلميــة الدا إحاطــةــ
 بأن  ال يرقي لوظيفة أستاذ مساعد .  لمدرس بقسم الجراحة العامةمحمود سعيد عبد الحليم اد/

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 822/1/20/1029الموضوع رقم 

لمـدة العصـبية والنفسـية بقسـم  المسـاعداألسـتاذ عمرو سعيد شـلبي د/ إعارة تجديد في  النظرـ بشـأن  مذكرة شئون هيئة التدريس
 . 14/9/1029بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من بدون مرتب للعمل  ثالثعام 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 

 عالقات الثقافية :: موضوعات الاسابع
 229/1/20/1029الموضوع رقم 

برتوكول التعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الصحة والسكان بعد  ــ بشأنمدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية  /مذكرة أ
عادة واإلحاطة باتخاذ الالزم نحو التوقيع عليه م 01/7/0291موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ن الطرفين وا 

 نسخة إلينا بعد التوقيع النهائي .
 : ـرارـالقــ

 جلس علما أحيط الم
 210/1/20/1029الموضوع رقم 

السادة رتسـاء األقسـام أو المـديرين أو مـن سـيأتي  ترشيح  الموافقة علي ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
دارة األزمات لتأهيلهم للمناصب المنوطة بهم .دوره في مناصب قيادية لتلقي دور   ات صناعة القرار وا 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة ؟؟؟؟؟؟
 212/1/20/1029الموضوع رقم 

 قبول االعتذار المقدم من كل من :الموافقة علي  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ينة ليبزيج لية بالكلية عن عدم السفر إلى مدبقسم جراحة المسالك البو  المدرس/ فؤاد محمد عبد الحليم زناتي دــ 9

  1010 يناير 17حتى  13بألمانيا لحضور المتتمر السابع للجمعية األوروبية لتكنولوجيا مناظير المسالك البولية في الفترة من 
 لظروف خاصة .وذلك  الخاصة  تعلى نفق
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م الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية عن عدم حضور ورشة العمل المقامة بمعهد بقس المدرس/ نوران طلعت أبو الخير دــ 0
 1029سبتمبر  21حتى  20البحوث الطبية بجامعة اإلسكندرية تحت عنوان )الخاليا الجذعية وزراعة الخاليا( في الفترة من 

 على نفقة الجامعة وذلك لظروف خاصة .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة .. ويرفع للجامعة
 121/1/20/1029لموضوع رقم ا

إبداء رأي ومقترحات الكلية في مشروع اإلتفاقية اإلطارية في مجال  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 التعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية .

 

 : ـرارـالقــ

  .. ويرفع للجامعةع االلتزام بسداد الرسوم المقررة قانونيا وتحمل كافة تكاليف األبحاثدون تحمل أي نفقات مالموافقة 
 121/1/20/1029الموضوع رقم 

مجلس علمـا بتوقيـع التعـاون األكـاديمي بـين جامعـة المنوفيـة الإحاطة  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
وقــد وردت الموافقــة عليهــا مــن المجلــس األعلــي  09/2/0292رونــي األهليــة وذلــك بتــاريخ والجامعــة المصــرية للتعلــيم اإللكت

 . 91/6/0291للجامعات بجلسته بتاريخ 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة ؟؟؟
 214/1/20/1029الموضوع رقم 

ح دراسية لمرحلة الدراسات العليا للطالب رأي الكلية في تقديم من ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
ـ مخاطبة إدارة الدراسات العليا لتحديد عدد األماكن المتاحة 2وقد أوصت اللجنة على :  0291/0202األفارقة للعام الجامعي 

 ــ بعد الحصول على األعداد يتم إرسال البيان للجامعة مع توضيح عدم تحمل الكلية ألي1 في التخصصات المختلفة .
 . نفقات أو التزامات مالية تجاه الطلبة الممنوحين

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 215/1/20/1029الموضوع رقم 

المدرس / آيات جمال إسماعيل الشين الطبيبةالموافقة على سفر  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
سنوات + عام للكتابة أذا لزم  1وعضو البعثة الخارجية للحصول على درجة الدكتوراج لمدة  يةالمساعد بقسم الباثولوجيا بالكل

 على نفقة اإلدارة العامة للبعثات طبقا لنظام البعثات الخارجية . 2/21/1029اعتبارا من األمر 
 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 212/1/20/1029الموضوع رقم 

المدرس المساعد بقسم ترشيح الطبيب/ محمد عالء جودة  الموافقة على ـ بشأنالكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة أ.د/ وكيل 
للسرطان التابع لجامعة تكساس بالواليات المتحدة  MD ANDERSONعالج األورام والطب النووي بالكلية للسفر إلى مركز 
دراسية مقدمة ل  الجامعة  وذلك على نفقة جهة التدريب دون أن تتحمل  األمريكية في مهمة تدريبيبة  لمدة عام من خالل منحة

 الجامعة أي نفقات متعلقة بالسفر أو التدريب أو اإلقامة بالخارج .
 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 211/1/20/1029الموضوع رقم 

سفر سيادته لحضور مؤتمر الجمعية  الموافقة على ـ بشأن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمذكرة أ.د/ وكيل الكلية 
 نوفمبر علي نفقته الخاصة . 90حتي  7األمريكية المراض الكلي بأمريكا في الفترة من 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
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 :: موضوعات البحوث العلمية اثامن
 218/1/20/1029الموضوع رقم  

مراجعـة البروتوكــوالت المقدمـة مــن السـادة األطبــاء المتقـدمين للتســجيل  ــ بشــأنالعليــا والبحــوث أ.د/ وكيــل الكليــة للدراسـات مـذكرة 
( 9( بروتوكول ماجستير ودكتوراج وأوصت اللجنة بتعديل )55تمت الموافقة على )بالدراسات العليا من قبل لجنة المبادئ والقيم 

 بروتوكول ماجستير.
 : ـرارـالقــ

 عة الموافقة... ويرفع للجام
 219/1/20/1029الموضوع رقم 

( عضـو هيئـة التـدريس بأقسـام 1الموافقـة علـى تسـجيل أبحـاث لعـدد ) ــ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 مختلفة .

 عدد األبحاث الدرجة القسم االســـــم   م
 8 أستاذ مساعد جراحة التجميل والحروق ياسر محمد عمرد/  2
 8 مدرس المتوطنة نة سعيد محمد الحاموليد/ متم 1
 9 مدرس تخاطب األنف واألذن د/ إيمان عزت عبد الواحد إسماعيل 3

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 280/1/20/1029الموضوع رقم 

األسـتاذ بقسـم طـب اد المـزار الموافقة علي ترشـيح أ.د/ هشـام محمـد فـؤ  ـ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 لمكافأة النشر العلمي . وجراحة العين

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 282/1/20/1029الموضوع رقم 

الموافقـة علـى تجديـد الدراسـة الخاصـة أ.د/ نبيـل عبـد الفتـاح الكفـراوي  ـ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 متفرغ بقسم الباطنة العامة بدواء روزيل لمدة عام أخر بدون أي تعديل على بروتوكول الدراسة .األستاذ ال

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 281/1/20/1029الموضوع رقم 

ألسـتاذ المسـاعد االموافقة علي تجديد الدراسـة الخاصـة د/ هـاني خيـري  ـ بشـأنأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مذكرة 
 . للتجديد السنوي 092-192024رقم الباحث األساسي للدراسة  بقسم طب وجراحة العين

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 

 : موضوعات الدراسات العليا : اتاسع 
 281/1/20/1029الموضوع رقم 
تشكيل لجان امتحانات الدراسات العليا دور أكتوبر  ليالموافقة ع ـ بشأن رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة أ.د/  عرض خطاب

 علي النحو التالي :لجان امتحانات النظري )دبلوم ـــ ماجستير ـــ دكتوراج(  0291
 تخصص أنف وأذن وحنجرة

 أ.د/ أحمد عبد المنعم رجب    أ.د/ ياسر خليل   أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري
 سمعيات تخصص

 د/ أسماء صالح مختار  د/ أحمد محمود زين    د/ عبد المجيد حسن قابل      أ.د/ حسام سني البهاء
 تخاطبتخصص 

 -الشوربجي د/ حنان أنور   أ.د/ تامر مسلم  أ.د/ عصام عبد الونيس بحيري   حسام سني البهاءأ.د/ 
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 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 284/1/20/1029الموضوع رقم 

تقــديم أوراق المــنح والتشــكيل للجنــة الفحــص والمناقشــة وتســجيل  ـــ بشــأن ة للدراســات العليــا والبحــوث وكيــل الكليــأ.د/  مــذكرة
 موضوع الرسالة الخاص بطالب الدراسات العليا كالتالي :

( ملخـص وبـاقي العـدد 9( نبـذ و)9أوال: بالنسبة للمنح تقديم جميـع األوراق السـابقة وعـدم تقـديم النبـذ والملخصـات وعـددهم )
 ( ملخص7( نبذة و)7) صور

 ثانيا: بالنسبة لتشكيل لجنة الفحص والمناقشة تقديم األوراق كما كان سابقا
 صورة 1ثالثا: بالنسبة ألوراق تسجيل موضوع الرسالة يتم تقديم عدد واحد بروتوكول أصل + 

 : ـرارـالقــ

 الموافقة... ويرفع للجامعة 
 528/1/20/1029الموضوع رقم 

 دبلـــوم وماجســـتير( 209لعـــدد )الموافقـــة علـــى مــد فتـــرة الدراســـة  ـــ بشـــأنالكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث مــذكرة أ.د/ وكيـــل 
 تخصصات مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 وهم:  ... ويرفع للجامعة لمدة عام آخرلهم  مد فترة الدراسةالموافقة على 
 دبلوم طب وجراحة العين   أحمد أمين صبري رمضانـ ط/ 2
 دبلوم طب وجراحة العين  راهيم عبد الحليم البصالمحمد إبـ ط/ 1
 دبلوم الطب الطبيعي والتأهيل   نورا حمزة السعيد مهناـ ط/ 3
 دبلوم جراحة العظام   عمرو سعيد مبروك إبراهيمـ ط/ 7
 دبلوم جراحة العظام  روفائيل مالك مرعي يعقوبـ ط/ 0
 عامةدبلوم أمراض الباطنة ال   مي محمود جابر محمودـ ط/ 8
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  أحمد عبد الشافي عبد الواحدـ ط/ 4
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   أحمد صبحي حسن خليفـ ط/ 8
 دبلوم أمراض الباطنة العامة   سامح محمود صبح خاطرـ ط/ 9

 دبلوم أمراض الباطنة العامة  هب  هللا عزت السيد محمد عليـ ط/ 20
 دبلوم أمراض الباطنة العامة  بد المجيد الشحاتنورا محمد عـ ط/ 22
 التوليد وأمراض النساءدبلوم    مني يسري أحمد غانمـ ط/ 21
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن  رانيا سعيد مصطفي الجمالـ ط/ 23
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن  هانم سالم أبو اليزيد علي نعناعـ ط/ 27
 دبلوم األمراض الصدرية والتدرن  سالم ياسينالسيد محمد عبد الـ ط/ 20
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  هب  الرفاعي بدير االخضرـ ط/ 28
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  إيمان محمد أبو عجاجة ماضيـ ط/ 24
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  رحاب تاج الدين عبد العزيز ـ ط/ 28
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  بين محمد أحمد زقدانايمان مـ ط/ 29
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  هدير خالد بن الوليد عبد العليمـ ط/ 10
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  فداء رجب سليمان غطاسـ ط/ 12
 دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  هب  هللا سمير علي السايسـ ط/ 11
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أماني ناجي عبد هللا جرجسـ ط/ 13
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 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء بسيوني الحسيني الحجريـ ط/ 17
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية سماح سعد الدين محمد عبدالكريم ـ ط/ 10
 اض الجلدية والتناسليةماجستير األمر   بسنت السيد حسين محمد فرجـ ط/ 18
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مروة حسين عبد الرحمن سليمـ ط/ 14
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  تغريد عبد القادر محمد السيدـ ط/ 18
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  منال برعي عبد الحميد رشوانـ ط/ 19
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  عبد الرسولأسماء عبد الستار ـ ط/ 30
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  هاجر محمود عبد القادرخالفـ ط/ 32
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  أمينة عاطف مرسي بركاتـ ط/ 31
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هدير السيد جابر السيدـ ط/ 33
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أبو سعيدة ماء محمدأسـ ط/ 37
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء كامل حامد سالمةـ ط/ 30
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   آي  مختار محمد ديابـ ط/ 38
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء عبد العليم نصارـ ط/ 34
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية شيماء عبد المقصود أحمد شلتوت ط/ ـ 38
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  وسام عادل علي الدميريـ ط/ 39
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  مصطفي محمد جالل أحمدـ ط/ 70
 ة والتناسليةماجستير األمراض الجلدي  شيماء حسن عبد اللطيف الداليـ ط/ 72
 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل   سارة محمد علي سالمةـ ط/ 71
 ماجستير الجراحة العامة   وجي  محمد فرحات عليـ ط/ 73
 ماجستير الجراحة العامة  محمد حسين عبد الرحمن محمدـ ط/ 77
 األنف واألذن والحنجرةماجستير    رب مصطفي محيي عبد ـ ط/ 70
 ماجستير األنف واألذن والحنجرة   عالء عبد الرحمن عبد الحميد  / ـ ط78
 ماجستير األشعة التشخيصية  إبراهيم أحمد عبد الرازق ديابـ ط/ 74
 ماجستير األشعة التشخيصية  سارة محمد سلطان عبد العزيزـ ط/ 78
 ماجستير األشعة التشخيصية  إسراء عبد الظاهر زكي خليفةـ ط/ 79
 ماجستير األشعة التشخيصية  فاروق مصطفي العرابيعمر ـ ط/ 00
 ماجستير األشعة التشخيصية   بسمة فتحي السيدـ ط/ 02
 ماجستير األشعة التشخيصية  عمر محمد عاطف عمر حمادهـ ط/ 01
 ماجستير األشعة التشخيصية   أحمد جابر الصوافـ ط/ 03
 العامة ماجستير الجراحة  هشام عبد المنعم أحمد الشناويـ ط/ 07
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد إبراهيم محمد الجرزةـ ط/ 00
 ماجستير الجراحة العامة  أحمد مصطفي السيد أحمدـ ط/ 08
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  إيمان سمير محمد الشناويـ ط/ 04
 طب األسرةماجستير    مروة عبد المعبود بهنسيـ ط/ 08
 ماجستير طب األسرة   وسف فرجليديا محفوظ يـ ط/ 09
 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع  فاطمة شحات محمد عثمانـ ط/ 80
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  مي عبد الصمد عبد الصمدـ ط/ 82
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 ماجستير أمراض الباطنة العامة   مي مجدي سعد زيدـ ط/ 81
 ماجستير طب األطفال   محمد علي الحاج علي ـ ط/ 83
 ماجستير طب األطفال  أحمد مصطفي عبد المعطيط/  ـ87
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 228/1/20/1029الموضوع رقم 
 ( درجـــة دبلـــوم وماجســـتير30لعـــدد )الموافقـــة علـــى إيقـــاف القيـــد  ــــ بشـــأن/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث مـــذكرة أ.د

 تخصصات مختلفة .
 : ـرارـالقــ

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

 لظروف خاصة     2/20/1029دة عام من لم  دبلوم األمراض الجلدية والتناسلية  / ديانا عادل بشارةــ ط9
 بأثر رجعي     2/7/1027لمدة عام من   والتناسلية دبلوم األمراض الجلدية / أيمن فوزي إبراهيمــ ط0
 لظروف خاصة     2/20/1029لمدة عام من  والتناسلية دبلوم األمراض الجلدية / ايمان عبد اللطيف عبد اللطيفــ ط1
 بأثر رجعي     2/7/1023لمدة عام من   دبلوم الجراحة العامة الحميد/ إيهاب عزمي عبد ــ ط4
 رعاية طفل     2/20/1029لمدة عام من   دبلوم طب األطفال / شيماء حمودة داودــ ط5
 لظروف خاصة     2/20/1028لمدة عام من   دبلوم طب وجراحة العين / مي عبد الموجود محمودــ ط6
 بأثر رجعي     2/7/1020لمدة عامين من  دبلوم االمراض الصدرية والتدرن / وسام عبد هللا محمودــ ط7
 لمرافقة الزوج     2/7/1029لمدة عام من   دبلوم الباطنة العامة / محمود محمد رشديــ ط2
 بأثر رجعي     2/20/1020لمدة عام من  ماجستير التوليد وأمراض النساء / هبة محمد محمودــ ط1

 بأثر رجعي     2/20/1020لمدة عامين من  ماجستير التوليد وأمراض النساء د صبحي/ شادي محمــ ط92
 بأثر رجعي    2/20/1020لمدة عامين من  ماجستير التوليد وأمراض النساء / هاني محمود خالفــ ط99
 بأثر رجعي    2/20/1028لمدة عامين من   ماجستير طب االطفال / منى عبد العزيز يوسفــ ط90
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 بأثر رجعي    2/20/1020لمدة عام من   ماجستير طب االطفال / ايمن محمود عبد المنعمـ طـ91
 لظروف خاصة     2/20/1029لمدة عام من   ماجستير طب االطفال / نهى عصام عبد الفتاحــ ط94
 بأثر رجعي     2/20/1020لمدة عام من   ماجستير الباطنة العامة / ياسر محمد جمعة عليــ ط95
 لظروف خاصة   2/20/1028لمدة عامين من   ماجستير الجراحة العامة / أشرف مصطفى أسماعيلــ ط96
 لظروف خاصة    2/20/1029لمدة عام من  والتناسلية ماجستير األمراض الجلدية/ الشيماء محمد بهاء الدين ــ ط97
 لظروف خاصة    2/20/1029دة عام من لم والتناسلية ماجستير األمراض الجلدية إيمان عصام عبد العزيز/ ــ ط92
 لرعاية طفل    2/7/1029لمدة عام من   ماجستير التشريح واألجنة / ياسمين نبيل على صالحــ ط91
 لرعاية طفل    2/7/1029لمدة عام من   ماجستير طب وجراحة العين / أسماء أحمد بكري صابرــ ط02
 بأثر رجعي    2/20/1028لمدة عام من  باثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير ال / عزة رمضان محمد عبد الخالقــ ط09
 بأثر رجعي   2/20/1020لمدة عامين من   ماجستير األنف واألذن والحنجرة / أمينة جميل عبد العليمــ ط00
 لظروف خاصة    2/7/1029لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة  / محمد أحمد محمود العشريــ ط01
 لظروف خاصة    2/7/1029لمدة عام من   ماجستير الجراحة العامة  ء محمد عبد هللا متولي/ دعاــ ط04
 لظروف خاصة    2/20/1029لمدة عام من  ماجستير أمراض الباطنة العامة / أحمد عبد الحكم أحمد العسكريــ ط05
 للسفر للخارج     2/20/1029لمدة عام من  ماجستير الباثولوجيا  / أيات جمال إسماعيل الشينــ ط06
 لظروف خاصة    2/20/1028لمدة عام من  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية/ دعاء سعيد إبراهيم السبكي ــ ط07
 بأثر رجعي    2/20/1024لمدة عامين من  ماجستير وجراحة العين / مصطفي همام أحمد همام ــ ط02
 بأثر رجعي   2/20/1028لمدة عامين من  ض الجلدية والتناسليةماجستير األمرا/ شيماء سمير بيومي شريف ــ ط01
 وذلك الستكمال الجزء الثاني 2/20/1028األمراض الجلدية والتناسلية لمدة عام من  ماجستير شمياء فوزي حلمي مجاهد/ ــ ط12

 128/1/20/9102 الموضوع رقم

تخصصات  دكتوراه( درجة دبلوم و 0لعدد )القيد  إلغاءفقة على الموا ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم الغاءالموافقة على 
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  أيمن بسيوني السيد النمر ـ ط/9
 لم يتقدم لدخول االمتحان  كلينيكيةدبلوم الباثولوجيا اإل ح هللافتح هللا محمد أحمد فت ـ ط/0
 لم يتقدم لدخول االمتحان  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية محمد على إبراهيم إسماعيل ـ ط/1
 لم تتقدم لدخول االمتحان  دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية  غادة عطية أحمد يونس ـ ط/4
 لتجاوزه المدة القانونية  دكتوراه التخدير والعناية المركزة  نادر على عباس محمد ـ ط/5

 828/1/20/9102 الموضوع رقم

ودكتـوراه ( درجـة ماجسـتير 0لعـدد )الموافقـة علـى تعـديل لجنـة اإلشـراف  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 تخصصات مختلفة .

  :ـرارـالقــ

   لهم على النحو التالي.. ويرفع للجامعة شرافتعديل لجنة اإلالموافقة على 
  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هيثم السيد على ـ ط/9

 أستاذ مساعد بقسم األمراض الجلدية والتناسلية )اعتذار المشرف(  برفع اسم د/ عالء أحمد بكري 
ضافة أ.د/ محمد عبد المنعم شعيب  ية والتناسلية بالكلية  .أستاذ متفرغ بقسم األمراض الجلد وا 

  دكتوراج طب المناطق الحارة وصحتها  محمد السيد عبد العزيز ـ ط/0
 مدرس بقسم األشعة التداخلية بمعهد الكبد القومي )للسفر للخارج (. برفع اسم أ.د/ محمد عباس ضيف 

ضافة د/ رشا عبد الحفيظ على عبد الوهاب  بد القومي.مدرس بقسم األشعة التداخلية بمعهد الك وا 
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  ماجستير طب األطفال  هايدي رفعت الشراكي ـ ط/1
 أستاذ بقسم طب األطفال بالكلية  .  إضافة أ.د/ سهام محمد رجب

  ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  مها محمد على الدهشان ـ ط/4
 )اعتذار المشرف(مدرس بقسم الميكروبيولوجيا بالكلية   رفع اسم د/ شيماء عبد الستار العسكري

  ماجستير التوليد وأمراض النساء  هشام محمد محمد العربي ـ ط/5
 أستاذ بقسم النساء والتوليد )وذلك النتقال إلى جامعة كفر الشيخ( برفع اسم أ.د/ محمد محمد خليل

 928/1/20/9102 الموضوع رقم

 تخصصات ودكتوراه  ( درجة ماجستير1لعدد )القيد  نقلعلى الموافقة  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 مختلفة .

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... :على النحو التالي القيد لهم نقلالموافقة على 

 من طب المنوفية إلى طب األزهر بنات   ماجستير جراحة العظام / شريف محمد فوزي ــ ط9
 من طب المنوفية إلى طب األزهر بنها لطبيعي والروماتيزم والتأهيلدكتوراه الطب ا/ إيمان محمد يوسف ــ ط0

 902/1/20/9102 الموضوع رقم

ماجسـتير رسـالة تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة إعـادة الموافقة علـى  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 للجنة على النحو التالي :لطبيب/ عبد الرحمن محمد المليجي لتكون الالجراحة العامة 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةأستاذ بقسم     مجدي أحمد لولحـ أ.د/ 
 المنوفيةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةبقسم مساعد أستاذ    عاصم فايد مصطفيد/   ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  لجراحة العامةاأستاذ بقسم    أيمن أحمد البتانونيـ أ.د/ 
 اإلسكندريــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  الجراحة العامةأستاذ بقسم    محمد كرم الصعيديـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة..  الموافقة
 229/1/20/9102 رقم الموضوع

ماجسـتير رسـالة تشـكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة تعـديل الموافقة على  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 لتكون اللجنة على النحو التالي : هبه محمد محمود الفقيلطبيبة/ لالتوليد وأمراض النساء 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  وليد وأمراض النساءالتأستاذ بقسم    محمد محمود فهميـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءأستاذ بقسم    أيمن عبد القادر شبانةـ أ.د/ 
 قناة السويسبكلية الطب جامعة  التوليد وأمراض النساءقسم ورئيس أستاذ    يرمحمد عمرو محمد خضـ أ.د/ 

 :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة..  الموافقة
 129/1/20/9102 الموضوع رقم

( رســالة 80لعــدد )الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 تخصصات مختلفة . كتوراجماجستير ود

  :ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعةلمجلة .. قبول النشر باوذلك بعد لهم على النحو التالي للجنة ا الموافقة على تشكيل

 

 
 دكتوراج جراحة العظام   سليمان حسن سليمان ـ ط/9

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم    أحمد البدوي شاهينـ أ.د/ 
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 ـةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم    أحمد عبد العزيز أحمدـ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظام  محمود فرج محمود أبو موسي ـ ط/0
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم     رسي زكيالسيد مـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة امعةــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    ياسر سعد الدين حنوتد/   ـ 
 الزقازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم    السيد العطيوي سعوديـ أ.د/ 

 ير جراحة العظامماجست  عبد هللا محمد محمد الشال ـ ط/1
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    عمرو صابر السيدد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ     أحمد إبراهيم زايدهد/   ـ 

 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم    عابد عبد اللطيف النجيريـ أ.د/ 
 دكتوراج جراحة العظام   عيد محمد جلهوممحمد س ـ ط/4

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم     حسان أحمد نعينعـ أ.د/ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج عظامجراحة الأستاذ بقسم     السيد مرسي زكيـ أ.د/ 
 ـــــــــــــــةاإلسكندريــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم     محمد جمال مرسيـ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظام   أحمد السيد على أحمد ـ ط/5
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم    هشام محمد الموافيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ     يا محمدبهاء زكر د/   ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطنطــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامأستاذ بقسم    محمد مصطفي حسنيـ أ.د/ 

 ماجستير جراحة العظام  محمد شحات محمد عبد العال ـ ط/6
  اللجنة :
 ـةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامقسم أستاذ ورئيس    طاهر عبد الستار عيدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    عمرو صابر السيدد/   ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة امــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ    محمد عنتر مصيلحيد/   ـ 
 ماجستير جراحة العظام   أحمد حسام الدين أحمد ـ ط/7

  اللجنة :
 ــــــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامقسم أستاذ مساعد ب    هشام فتحي غنيمد/ ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ     عمرو عيد درويشـ د/ 
 اإلسكندريــــــــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج بكلية الطب جراحة العظامبقسم مساعد أستاذ     أيمن سليمـــــــــــــــــــــــــــانـ د/ 
 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم    نهال أحمد رشدي ـ ط/2

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ ب    صفاء محمد هاللـ أ.د/ 

 القاهـــــــــــــــــــــــرةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التخدير و العناية المركزةأستاذ بقسم    أسامة محمد أسعد فرحاتد/ ـ أ.
 المنوفيـةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج العناية المركزةالتخدير و بقسم مساعد أستاذ   وسام الدين عبد الرحمن سلطاند/ ـ   
 دكتوراج التخدير والعناية المركزة وعالج األلم  منار سراج الدين محمد العسلي ـ ط/1
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  اللجنة :
 بالمنوفيــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القومي التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ ورئيس    عصام عبد الفتاح السيدـ أ.د/ 

 طنطاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التخدير و العناية المركزةقسم أستاذ ورئيس    سهير مصطفي سليماند/ ـ أ.
 المنوفيـةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التخدير والعناية المركزةبقسم مساعد أستاذ     أماني سعيد عمارد/ ـ   
 ماجستير التخدير والعناية المركزة وعالج األلم  محمد صبحي على الديب ـ ط/92

  اللجنة :
 ةالمنوفيــــــــــــــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج التخدير والعناية المركزةقسم أستاذ ب    حاتم أمين عطا هللاـ أ.د/ 

 طنطاامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط التخدير و العناية المركزةقسم أستاذ ب    أحمد محمد الضبعد/ ـ أ.

 المنوفيـةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــج ة الطبــــــــــــــــــــــــــــــبكلي التخدير والعناية المركزةأستاذ بقسم    صفاء محمد منصور هاللد/ ـ أ.
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   آالء فوزي محمد العفيفي ـ ط/99

  اللجنة :
 ــــــــةالمنوفيــــــــــــامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ ب   رباب عبد الرازق الوحشـ أ.د/ 
 الزقازيـــــــــــــــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ ب   أشرف السيد الشوريـ أ.د/ 

 ةالمنوفيـــــــــــــــمعة ــابكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب   مها يوسف الحفناويد/   ـ 
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   وسام عبد القادر حسيني المالح ـ ط/90

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب   جيهان على عبد العالد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التدرناألمراض الصدرية و قسم أستاذ مساعد ب    رنا حلمي الهلباويد/   ـ 
 طنطـــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب   راجية سمير شرشرد/   ـ 

 األمراض الصدرية والتدرنماجستير   فاطمة صبري عوض خلف ـ ط/91
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ ب   يم المحالويإبراهيم إبراهـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب   مها يوسف الحفناويد/   ـ 
 الزقازيــــــــــــقمعة ــابكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب   محمددعاء مصطفي د/   ـ 

 الباثولوجيا اإلكلينيكيةدكتوراج    وسام الزناتي حامد ـ ط/94
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ورئيس     روحية حسن العدلـ أ.د/ 
 ة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب  سهير عبد الرحمن عبد السميعـ أ.د/ 
 ة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاامعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكية قسمأستاذ ب   ياسر محمود إسماعيلـ أ.د/ 
 األمراض الصدرية والتدرنماجستير    مروة دمرداش خضر ـ ط/95

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الصدرية والتدرناألمراض قسم أستاذ مساعد ب    رنا حلمي الهلباويد/   ـ 
 المنوفيـــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب   سامي سيد احمد الدحدوحد/   ـ 
 القاهــــــــــــــــــــــــرةمعة ـاـبكلية الطب ج األمراض الصدرية والتدرنقسم أستاذ مساعد ب    صباح أحمد حسند/   ـ 

 
 ماجستير طب المناطق الحارة   أيمن موسي عنب ـ ط/96

  اللجنة :
 ــــةالمنوفيـــــــــــمعة ــابكلية الطب ج المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض قسم أستاذ ب   عاطف أبو السعود علىد/ أ. ـ 
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 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض قسم أستاذ ب  حسام الدين مصطفي سليمد/ أ. ـ 
 الزقازيـــــــــقمعة ــابكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــةالمتوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمراض قسم أستاذ ب    راشد محمد حسند/ أ. ـ 

 ماجستير طب المناطق الحارة   دينا يحيي عبد الشافي ـ ط/97
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاكلية الطب جب المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض قسم أستاذ ب   عاطف أبو السعود علىد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج المتوطنـــــــــــــــــــــــــــــةاألمراض قسم أستاذ ورئيس    أيمن محمد اللحلحد/ أ. ـ 
 الزقازيـــــــــقمعة ــابكلية الطب ج ــــــــــــــــــــةالمتوطنــــــــــــــــــاألمراض قسم أستاذ ورئيس    نهلة السيد أمام الجمالد/ أ. ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   إسالم سامي سالم ـ ط/92
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   محمد أحمد شعباند/ أ. ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   فاطمة على الشباسيد/ أ. ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   مها حامد محمد دبا ـ ط/91
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   محمد أحمد شعباند/ أ. ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـــــمعة ــاج بمعهد الكبد القومي الباطنة العامـــــةقسم أستاذ ب   جمال عبد الخالق بدرهد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ مساعد ب  عبد الناصر عبد العاطي جاد هللاد/    ـ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   يأميرة محمد الفخران ـ ط/02
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   صبري عبد هللا شعيبد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   سناء سيد حافظ جزاريند/ أ. ـ 
 القاهــــــــــــــــرةمعة ــابكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   منال محمود هاللد/ أ. ـ 

 دكتوراج أمراض الباطنة العامة  محمد حسين كامل جوهر ـ ط/09
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   إيهاب أحمد عبد العاطيد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ مساعد ب   السيد إبراهيم الشايبد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   دأحم حسن عبد الهاديد/ أ. ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   حجازي محمد حجازيد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة  منار على حسيب طاحون ـ ط/00

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــقسم أستاذ ب   حسن عبد الهادي أحمدد/ أ. ـ 
 وفيـــــــــــــــةالمنمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ مساعد ب   محمود محمد عمارةد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب   أشرف غريب ضلعد/ أ. ـ 
 الزقازيــــــــــــــقمعة ــابكلية الطب ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة العامـــــــــــقسم أستاذ ب   عزت مصطفي سعدد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ياسر محمد جمعة على ـ ط/01

  اللجنة :
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 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم ذ بأستا   حسن عبد الهادي أحمدد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ـةالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ مساعد ب   أحمد راغب توفيقد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاج بمعهد الكبد القومي الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ ب    محمد عقل راضيد/ أ. ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين   دعاء أحمد محمد ـ ط/04
  ة :اللجن

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ ب   حسن محمد فتاد المزارد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ــــــــنطب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ مساعد ب    سامح سعد مندورد/    ـ 
 طنطــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ مساعد ب   عمرو محمد عوارهد/    ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  إيمان سيف النصر عبد الستار ـ ط/05
  ة :اللجن

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ ب   خالد الغنيمي سيد أحمدد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ـــــــــــنطب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــقسم أستاذ مساعد ب   سامح محمد الجوهريد/    ـ 
 المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةمعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ ب  حسام الدين يوسف أبو الخيرد/ أ. ـ

 اجستير طب وجراحة العينم  إسماعيل عبد الحي إسماعيل ـ ط/06
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ ب    حاتم محمد مرعيد/ أ. ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب ج عيــــــــــــــــــــــــــــــــــنطب وجراحة القسم أستاذ مساعد ب   أيسر عبد الحميد فايدد/    ـ 
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم مدرس ب   أسماء محمد إبراهيمد/    ـ 

 ماجستير طب وجراحة العين  مصطفي همام أحمد همام ـ ط/07
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج طب وجراحة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ ب    حاتم محمد مرعيد/ أ. ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الط طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم أستاذ ب   أيمن عبد السالم حامدد/ ـ أ.
 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعة مــابكلية الطب ج طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقسم مدرس ب   أسماء محمد إبراهيمد/    ـ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء  شادي محمد صبحي أمين ـ ط/02
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةة معــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم أستاذ ب   محمد أحمد سامي قنديلد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاءقسم أستاذ مساعد ب   عالء الدين فتح هللا الحلبي/ د ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ــــــــــــــــــــاءالتوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   أيمن عبد القادر شبانةد/ أ. ـ 
 بالقوات المسلحــــــــــــــــــــــــــةبكلية الطب  التوليد وأمراض النســـــــــــاءقسم أستاذ ورئيس   عالء الدين عبد العزيز الجنديد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء براهيم عبد اللطيف عسافهدي إ ـ ط/01

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم أستاذ ب  مدحت عصام الدين عبدالخالقد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاءقسم أستاذ مساعد ب   لبيعالء الدين فتح هللا الح/ د ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاءقسم أستاذ مساعد ب    هيثم أبو على حمزة/ د ـ 
 عين شمسمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم أستاذ ب   مد عامرمحمد إبراهيم محد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   هاني محمود خالف ـ ط/12



   91/92/0291األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

31 

 
 

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم ذ بأستا   محمد محمود فهميد/ أ. ـ 
 ــةالمنوفيـــــــــــــمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاءقسم أستاذ مساعد ب   عالء الدين فتح هللا الحلبي/ د ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســــــــــــــــــاءقسم أستاذ مساعد ب    وائل جابر الدماطي/ د ـ 
 ــــــــــــاطاستشاري النساء والتوليد بمستشفي دمياط العام ونقيب أطبا دميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محمد توفيق الشربيبيد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التوليد وأمراض النساء   أمل شفيق حامد عمر ـ ط/19

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم أستاذ ب   محمد أحمد سامي قنديلد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم أستاذ ب    طارق محمد سيدد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالتوليد وأمراض النســـــــــــــــــقسم أستاذ ب   سعيد عبد العاطي صالحد/ أ. ـ 
 القاهــــــــــــــــــــــرةمعة ــابكلية الطب ج التوليد وأمراض النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءقسم أستاذ ب   أسامة أحمد شوقيد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   سعدية عرفات عبد الجليل ـ ط/10

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   أيمن عبد الفتاح الحدادد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم ب أستاذ  لمياء جمال الدين الحمراويد/ أ. ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   إحسان محمود فهميد/أ. ـ 

 النفسي ماجستير األمراض العصبية والطب   شيرين محمد أحمد إبراهيم ـ ط/11
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   أيمن عبد الفتاح الحدادد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب  لمياء جمال الدين الحمراويد/ أ. ـ 
 القاهرةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ مساعد ب    ممدوح محمد رانياد/   ـ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي    مروة رفعت أحمد خليل ـ ط/14
  اللجنة :

 ـــــــــــــــةالمنوفيمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   أيمن عبد الفتاح الحدادد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب  لمياء جمال الدين الحمراويد/ أ. ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   إيهاب سيد رمضان د/    ـ 

 ماجستير األمراض العصبية والطب النفسي   ي عبد الصمد عبد الصمدسلم ـ ط/15
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   أيمن عبد الفتاح الحدادد/ أ. ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ ب   عادل عبد الكريم بدويد/ أ. ـ 
 المنوفيةمعة ــابكلية الطب جالباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   ياسين صالح الشيند/   ـ 
 

 

 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  شيماء عبد المقصود أحمد ـ ط/16
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   محمد عبد الواحد جابرد/ .أ ـ 
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 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ 
 بنهامعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم ب أستاذ مساعد   عصام محمد السيد عقلد/    ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  إيمان حمدي حسن إسماعيل ـ ط/17
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   إيمان عبد الفتاح سليطد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب    مد أحمد باشامحد/ أ. ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب    حنان حسن صبريد/ أ.ـ 

 مراض الجلدية والتناسليةماجستير األ  شيماء سمير بيومي شريف ـ ط/12
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   شوقي محمود الفرارجيد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   مصطفي أحمد همامد/ أ. ـ 
 بنهامعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ مساعد ب   أحمد عبد الوهاب صالحد/    ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء بسيوني الحجري ـ ط/11
  اللجنة :

 وفيـــــــــــــــةالمنمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب    محمد أحمد باشاد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ورئيس    عالء حسن مرعيد/ أ. ـ 

 طنطــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ مساعد ب   نعيم محمد عبد النبيد/ ـ أ.
 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  اء سعيد إبراهيم السبكيدع ـ ط/42

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   محمد عبد الواحد جابرد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جبكلية الطاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ ب   عزة جابر عنتر فرجد/ أ. ـ 
 بنهامعة ــابكلية الطب جاألمراض الجلدية والتناسلية قسم أستاذ مساعد ب   عصام محمد السيد عقلد/    ـ 

 ماجستير الجراحة العامة  أشرف مصطفي إسماعيل ـ ط/49
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجراحة العامـــــــــــقسم أستاذ ب   محمد ليثي أحمد بدرد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب ججراحة التجميـــــــــــل والحروق قسم أستاذ ب    طارق فتاد كشكد/ أ. ـ 
 بنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جوالحروق  جراحة التجميلقسم أستاذ ب   جمال إبراهيم الهباءد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   هادي صالح أبو عاشورد/   ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير الجراحة العامة  الشافي محمود عباس عبد ـ ط/40

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب    أحمد فرج القاصدد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجراحة العامـــــقسم أستاذ ب  سليمان عبد الرحمن الشخصد/ أ. ـ 
 القاهــــــــــــــــــــرةمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب    عمر شريف عمرد/ أ. ـ 
 

 ماجستير طب الطوارئ   سهام فتحي عطية ـ ط/41
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالجراحة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب    مجدي أحمد لولحد/ أ. ـ 
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 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجراحة العامـــــــــقسم أستاذ ب    نهاد عبده زيدد/ أ. ـ 
 األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمعة ــابكلية الطب جالتخدير والعناية المركزة قسم أستاذ ب    محمد أحمد الفقيد/ أ. ـ 

 طب األطفال ماجستير   نادية عطية مقاوي ـ ط/44
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم أستاذ ب    غادة محمد المشدد/ أ. ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جـــال طب األطفـــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ مساعد ب   أكرم الشافعي الصادقد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال قسم أستاذ مساعد ب   محمود أحمد الحاويد/    ـ 

 ماجستير طب األطفال   أيمن محمود عبد المنعم ـ ط/45
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم أستاذ ب    مها عاطف توفيقد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جــــــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ ب   سهير سيد أبو العالد/ أ. ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم أستاذ ب   حامد محمد الشرقاويد/ أ. ـ 

 األطفالماجستير طب    منى عبد العزيز يوسف  ـ ط/46
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم أستاذ ب   أحمد ثابت محمودد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جـــــال طب األطفــــــــــــــــــــــــــقسم أستاذ مساعد ب   سامح عبد هللا عبد النبيد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جطب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسم أستاذ ب    غادة محمد المشدد/ أ. ـ 
 االزهـــــــــــــــــــــــــــــرمعة ــابكلية الطب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـقسم أستاذ ب   على عبد اللطيف عافيةد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد عبد القادر الهاللي طلبه ـ ط/47

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ورئيس    يد عبد العزيزوالء فر د/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   محمود كامل أحمدد/    ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب    حمزة محمد قابيلد/ أ. ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  صفوت عصام أحمد عبد العال ـ ط/42
  اللجنة :

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب   محفوظ بدرانهالة د/ أ. ـ 
 وفيـــــــــــةالمنمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   غادة محمود سلطاند/    ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب   مجدي محمد المصريد/ أ. ـ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد عبد الوهاب هاشم تمام ـ ط/41
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب   طارق صالح خليلد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــةمعة ــاب جبكلية الطالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب    وليد عبده إبراهيمد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   غادة محمود سلطاند/    ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــاجبكلية الطب القلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ ب    حمزة محمد قابيلد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية  محمد سمير أمين الشاذلي ـ ط/52

  اللجنة :
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 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جــــــــــــــــــــــــة القلب واألوعية الدمويقسم أستاذ ورئيس    والء فريد عبد العزيزد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــةمعة ــابكلية الطب جالقلب واألوعية الدمويــــــــــــــــــــــــة قسم أستاذ مساعد ب   ريحاب إبراهيم ياسيند/    ـ 
 بنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جلدمويــــــــــــــــــــــــة القلب واألوعية اقسم أستاذ ب    حمزة محمد قابيلد/ أ. ـ 

 ماجستير جراحة األنف واألذن والحنجرة   أحمد حلمي زيان ـ ط/59
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــالية الطب جبكاألنف واألذن والحنجرة قسم أستاذ ورئيس    عصام عبد الونيس بحيريد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألنف واألذن والحنجرة قسم أستاذ ب   محمد قمر الشرنوبيد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاالطب جبكلية األنف واألذن والحنجرة قسم أستاذ ورئيس   عبد اللطيف إبراهيم الرشيديد/ أ. ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــامعة ــابكلية الطب جاألنف واألذن والحنجرة قسم أستاذ ورئيس    محمد ناصر الشيخد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير التخاطب   أمينة جميل عبد العليم ـ ط/50

  اللجنة :
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألنف واألذن والحنجرة قسم أستاذ ب   مر الشرنوبيمحمد قد/ أ. ـ 
 عين شمسمعة ــاالطب ج بكليةأستاذ أمراض التخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    محمد على سعد بركةد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــابكلية الطب جاألنف واألذن والحنجرة قسم أستاذ ورئيس   عبد اللطيف إبراهيم الرشيديد/ أ. ـ 
 ـــــب بمستشفيات القوات المسلحة استشاري أمراض التخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أحمد الدمرداشد/ أ. ـ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 ماجستير األشعة التشخيصية   إبراهيم أحمد دياب ـ ط/51

  اللجنة :
 ـــةالمنوفيــــــــــــمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ ب    هالة حافظ محمدد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ ب   زينب عبد العزيز علىد/ أ. ـ 
 ــــــــــــــــــــاطنطــــــمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ ب   رانيا عصام الدين محمدد/ أ. ـ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   أسماء عز الدين شعبان ـ ط/54
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ ب   زينب عبد العزيز علىد/ أ. ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم مساعد بأستاذ    وليد عبد الفتاح موسيد/    ـ 
 طنطــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ــاب جــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ مساعد ب   محمد أحمد يوسفد/    ـ 

 ماجستير األشعة التشخيصية   عمر محمد عاطف عمر ـ ط/55
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ ب  محمد صالح الدين الزواويد/ أ. ـ 
 ـــــــــــةالمنوفيــــمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ ب   محمد عبد العزيز معاليد/ أ. ـ 
 طنطــــــــــــامعة ــاب جــــــــــــــــبكلية الطاألشعة التشخيصية قسم أستاذ مساعد ب   محمد أحمد يوسفد/    ـ 

 ماجستير طب األسرة  إسالم ماهر حسن قنصوة ـ ط/56
  اللجنة :

 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الططب األسرة قسم أستاذ مساعد ب    أمل أحمد سالمةد/    ـ 
 المنوفيـــــــــــــــةمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الططب األسرة قسم أستاذ مساعد ب   نجوي نشأت حجازيد/    ـ 
 طنطا معةــاب جــــــــطبكلية الالصحة العامة وطب المجتمع قسم أستاذ ب   عبد العزيز فاروق الديبد/ أ. ـ 

 ماجستير طب األسرة   سمر جمال مصطفي ـ ط/57
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  اللجنة :
 ــــــــــةـــــــــــــــالمنوفيـــــمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الططب األسرة قسم أستاذ ورئيس    هالة محمد المصيلحيد/ أ. ـ
 ـةـــــــــــــــــــالمنوفيــــــــــــــمعة ــاب جـــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الططب األسرة قسم ب أستاذ مساعد   شيرين محمد بهجتد/    ـ 
 المنوفية معةــابكلية الطب جاألمراض العصبية والنفسية قسم أستاذ مساعد ب   عفاف زين العابدين رجبد/    ـ 

 اثولوجيا اإلكلينيكيةالبماجستير   عزة رمضان محمد عبد الخالق ـ ط/52
  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب    سامية حسن قنديلـ أ.د/ 
 ة المنوفيـــــــــــــــةامعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب   مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 
 ة بنهـــــــــــــــــــــــــــــــاامعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم أستاذ ب   نيفين أحمد عبد الحفيظـ أ.د/ 
 اتيزم والتأهيلدكتوراج الطب الطبيعي والروم   جيهان دسوقي فايد فايد ـ ط/51

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الطب الطبيعيقسم أستاذ ورئيس     سمر جابر سليمانـ أ.د/ 
 ة المنوفيةامعة الطب جـبكلي األمراض العصبية والنفسيةقسم أستاذ ورئيس     رشا على القبانيـ أ.د/ 
 ة المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةامعــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الطب الطبيعيقسم أستاذ ب   إبراهيم الغويطعاطف ـ أ.د/ 
 دكتوراج  أمراض الباطنة العامة  محمد محمود كامل محمد ـ ط/62

  اللجنة :
 المنوفيــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج لعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالباطنة اقسم أستاذ ب   حسن عبد الهادي أحمدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ مساعد ب    أحمد محمد زهراند/   ـ 
 المنوفيــــــــــــةامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ    محمود عبدالعزيز قورةـ أ.د/ 
 الزقازيـــــــــــقامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــبكلية الطب ج الباطنة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقسم أستاذ    محمد على فهمي زناتيـ أ.د/ 

 صوت واحد( نيالثا و األول)علي أن يكون 
 129/1/20/1029الموضوع رقم 

 ( طالــب وطالبــة10) الموافقــة علــى تســجيل موضــوع الرســالة لعــدد ـــ بشــأنالعليــا والبحــوث  مــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات
 تخصصات مختلفة .ماجستير ودكتوراج 

 : ـرارـالقــ

 ويرفع للجامعة . ..الموافقة على تسجيل موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لهم على النحو التالي 
 ر األمراض الجلدية والتناسلية ماجستي  شيماء بسيوني زكي إبراهيم ط/ـــ 9

 :  الرسالة موضوع
 . في البهاق 29دراسة التعدد الجيني لإلنترلوكين 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ ورئيس أست    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية  دهب  هللا سعد الدين خليل بازيـ   د/ 

 ـــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   إيمان مسعود عبد الجيدـ   د/ 
 
 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   نهي محمد رضا ياسين جعفر ط/ـــ 0
 :  الرسالة موضوع

األشكال المتعددة للنيوكليوتيد األحادي لجين البروتين المتكرر والغني بالليوسين ذو المسيطر المرتبط بالنيوكليوتيد في مرض 
 .الصدفية 
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 المشرفون : 
 ـةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسمباذ أست   رجعزة جابر عنتر فـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الكيميـــــــــــــــــاء الحيوية الطبية  قسماذ بأست   إيمان عبد الفتاح بدرـ أ.د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    إسالم أحمد سالم ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

النتائج البصرية بعد عملية تصحيح األبصار بالفيمتوليزك مقارنة بزراعة عدسات الكوالمر المنزرعة داخل العين في حاالت قصر 
 النظر الشديد 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  طب وجراحة العين قسمورئيس اذ أست  حانعبد الرحمن السباعي سر ـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحة العين  قسمب مساعداذ أست    أمين فيصل اللقوةـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    ارة عبد الرازق عمرس ط/ـــ 4
 :  الرسالة موضوع

العالقة بين طول نتوء العصب البصري عن طريق استخدام جهاز التصوير المقطعي البصري وبين درجة ارتشاح العصب 
 البصري بالعينين .

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعة الطب ــــــــــبكلين ـــــــــــــــــــــطب وجراحة العي قسمباذ أست   حسن جمال الدين فرحاتـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحة العين  قسماذ مساعد بأست   أسماء محمد أحمد إبراهيمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحــــــــــــــــة العيــــــــــن  قسممدرس ب    ي زكيمروة علـ   د/ 

 ماجستير التشريح واألجنة   فاطمة محمد إبراهيم شحاته ط/ـــ 5
 :  الرسالة موضوع

 ي االجهاد التأكسدي للخصية المستحث تجريبيا بالثيروكسين في الفئران البيضاء .التأثير الوقائي المحتمل لزيت بذور اليقطين عل
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  التشريح واألجنــــــــــة قسمورئيس اذ أست   مصطفي محمود الحبيبيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التشريح واألجنــــــــــة  قسماذ مساعد بأست   محمد الشريفنيفين ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التشريـــــــــــــــح واألجنــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    نادر جالل زكيـ   د/ 

 ماجستير األشعة التشخيصية    آالء عادل حسين مرعي ط/ـــ 6
 :  الرسالة موضوع

 دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع في تقييم أورام الصدر األوسط في األطفال
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب تشخيصيـــــــــــــــــــــــــة األشعة ال قسماذ بأست   زينب عبد العزيز عليـ أ.د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــةالمنوفيـ ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب  هيام عبد المنصف عبد اللطيفـ   د/ 

 
 
 
 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    أحمد عبد الودود الميهي ط/ـــ 7

 :  الرسالة موضوع
تقييم إجهاد البطين األيمن في المرضي المصابين بضعف كفاءة البطين األيسر وانسداد الضفيرة الكهربية اليسري بالتتبع 

 الرقطي.
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست   سعيد شلبي منتصر ـ أ.د/

 المنوفيــة ةعجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ مساعد بأست   ريحاب إبراهيم ياسينـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــة ةعجامبكلية الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب    هند محمد الديبـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   شيماء علي عبد الرحيم جويلي ط/ـــ 2
 :  الرسالة موضوع

 . تقييم مستوي فيتامين )أ( المصل في األطفال المصابين بتسمم الدم في وحدات الرعاية المركزة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    محمد سعيد المكاويـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةــــــــــــــــجامعـــــــــة الطب بكليـطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   باسم عبد الفتاح الجزارـ د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ريهام صالح الزياتـ د/ 

 ماجستير طب األطفال   بان إسماعيل أبو سيفمروي شع ط/ـــ 1
 :  الرسالة موضوع

في حديثي الوالدة المصابين بالتهاب األمعاء والقولون  1دراسة تعدد أشكال مستقبالت حمض الريتينويك للبروتين المستجيب 
 الناخر .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طب األطفـــــــ قسماذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 ـــــــــــــــــــــــــةالمنوفيــــــــــــــــةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ د/ 

 المنوفيــــــــةبكليــــــــــة طب الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئية  قسممدرس ب   نهي ربيع محمد بيوميـ د/ 
 ماجستير طب األسرة   فاطمة محمد محمود البحيصي ط/ـــ 92

 :  الرسالة موضوع
 . ضاعة الطبيعية في األمهات المترددات علي المركز الطبي ببنها محافظة القليوبيةتأثير العوامل النفسية واالجتماعية علي الر 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةطب  قسماذ مساعد بأست    أمل أحمد سالمةـ د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  قسممدرس ب   ي  مصطفي علي بركاتآـ د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   ياسمين محمد إبراهيم محمود ط/ـــ 99
 :  الةالرس موضوع

 رتي جديدة في إضطرابات التكاثر الليمفاوي مابعد الزرع
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض الباطنة العامة  قسماذ مساعد بأست   محمد أحمد عبد الحافظـ د/ 

 سكريـــــــــاري أمـــــــــــــــــــــــــــــــراض الــــــــــــــــــــــــدم بمستشفي المعـــــــــــــــــــــــــــادي العاستشــــــــــــــــــــــــــــ   عصام علي عبد المحسنـ د/ 

 لمنوفيــــــــةا ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض الباطنـــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسممدرس ب    علي محمد الخوليـ د/ 

 
 

 ماجستير طب األطفال   أماني مجدي محمد محمد ط/ـــ 90
 :  الرسالة موضوع

دراسة اضطرابات البول لدي أطفال المدارس اإلبتدائية الذين اليعانون من أعراض مرتبطة بالجهاز البولي للوقاية والكشف المبكر 
 عن أمراض الكلي المزمنة في مركز الحامول .
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ متفرغ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   أميرة محمد عبد هللا الطراوي ط/ـــ 91
 :  الرسالة موضوع

بول لدي أطفال المدارس اإلبتدائية الذين اليعانون من أعراض مرتبطة بالجهاز البولي للوقاية والكشف المبكر دراسة اضطرابات ال
 عن أمراض الكلي المزمنة في مركز الرياض .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ متفرغ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 ماجستير التوليد وأمراض النساء    شريف رمضان الميهي ط/ـــ 94
 :  الرسالة موضوع

 . نجاعة وأمان جرعة واحدة من الفوسفوميسن في عالج عدوي مجري البول السفلي في الحوامل
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التوليـــــــــــــــــــــــــد وأمراض النســــــــــــاء  قسماذ بأست    زكريا فتاد سندـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب التوليـــــــــــــــــــــــــد وأمراض النســــــــــــاء  قسماذ بأست    حامد السيد اللقوةـ أ.د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة    أحمد مصطفي محمد ط/ـــ 95
 :  الرسالة موضوع

 صحة متشرات مقاومة األنسولين الجديدة وارتباطها بأمراض القلب واألوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض الباطنــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسماذ بستأ   نبيل عبد الفتاح الكفراويـ أ.د/ 

 ـــــــةالمنوفيـ ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض الباطنــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسممدرس ب    مي أشرف كاملـ   د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   ريهام صالح الزياتـ   د/ 

  الباثولوجيا اإلكلينيكيةماجستير   أسماء اسماعيل نور الدين ط/ـــ 96
 :  الرسالة موضوع
 . صلي الرثائيفالمحفز لنقص األكسجين مع مرضي االلتهاب الم 2ر التباين الجيني لعامل الفا تقييم دو 

 المشرفون : 
 ةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــة  قسماذ بأست   مها عبد الرافع البسيونيـ أ.د/ 

 ـةـــــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيـة  قسماذ مساعد بأست   أحمد عبد الرحمن سنبلـ   د/ 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيـ ةـجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ثريا أحمد عمرـ   د/ 

 المنوفيـة ةـجامعبكليــــــــة الطب  مدرس بقسم الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم   دينا سالم فتوح سليمانـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    غادة عصام شاهين ط/ـــ 97
 :  الرسالة موضوع

 طفال المصابين بحساسية بروتين لبن البقر .إعادة إدخال منتجات حليب األبقار في األ
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ متفرغ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ـــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طـ قسممدرس ب   زين عبد اللطيف عمرـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــمعجابكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب    وائل عباس بحبحـ   د/ 

 ماجستير أمراض الباطنة العامة   دينا محمود عبد العزيز بحيري ط/ـــ 92
 :  الرسالة موضوع
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 دراسة الفا فيوكوسيديز في سرطان الكبد المرتبط بااللتهاب الكبدي الفيروسي سي .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض الباطنــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسماذ بتأس    أشرف غريب ضلعـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض الباطنــــــــــــــــــــــــــــــة العامة  قسممدرس ب  أحمد عز العرب عبد العليمـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةـجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   محمد جمال الدين الهلباويـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال    راما محمد المشالوي ط/ـــ 91
 :  الرسالة موضوع

يعانون من أعراض مرتبطة بالجهاز البولي للوقاية والكشف  طرابات البول لدي أطفال المدارس االبتدائية الذين الدراسة اض
 . المبكر عن أمراض الكلي المزمنة بمركز الشهداء محافظة المنوفية

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ــــــــــــــــــــــال طــــــب األطفـــــــــــــــــــــ قسماذ متفرغ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   بسمة السيد حسين فرج ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع

 ( ودالالت أكسدة البروتين في األطفال المصابين بالتوحد .2دراسة تعدد األشكال الجينية لجين السيرتون )
 ون : المشرف
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسمب مساعداذ أست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 المنوفيــــــــةـــــــــة طب بكليـالكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئية  قسممدرس ب   نهي ربيع محمد بيوميـ د/ 
 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسماء األحمدي محمد السيد ط/ـــ 09

 :  الرسالة موضوع
 كعامل خطوره لسرطان الكبد . 2أهمية تعدد الشكل الجيني لجين إصالح االستئصال التكاملي مجموعة 

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــة  سمقاذ بأست   عماد فهيم عبد الحليمـ أ.د/ 

 يــــــــــــــــــــــــــــــةالمنوف ةـجامعاذ مساعد طـــــــــــب الكبـــــــــــــــــــــــد بمعهد الكبـــــــــــــــــد القومي أست   أسماء إبراهيم جمعةـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــة ةـجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   نوران طلعت أبو الخيرـ   د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    محمد محمد أبو النجا ط/ـــ 00
 :  رسالةال موضوع

 العالقة بين الحالة اإلنكسارية وتركيب الجزء األمامي للعين في مرضي خلل اإلنكسار .
 المشرفون : 

 ـــــــــــةالمنوفيــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــن  قسماذ بأست   هدي محمد كامل السبكيـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب طب وجراحة العين  قسماذ مساعد بأست   أسماء محمد أحمد إبراهيمـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   إيمان محمود مصطفي فليلة ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

  في مرض البهاق . 2ني لجين الهليكيز المستحث باالنترفيرون دور التعدد الجي
 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ ورئيس أست    محمد أحمد باشاـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعلطب بكلية ا مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية   نهي ربيع محمد بيوميـ   د/ 
 ماجستير طب األطفال   مني محمد أحمد العيسوي ط/ـــ 04
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 :  الرسالة موضوع
لكشف دراسة اضطرابات البول لدي أطفال المدارس االبتدائية الذين ال يعانون من أعراض مرتبطة بالجهاز البولي للوقاية وا

 المبكر عن أمراض الكلي المزمنة في مركز كفر الشيخ .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ متفرغ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيشإيناس كامل شفيق د ط/ـــ 05
 :  الرسالة موضوع

 مستوي عامل النيوروتروبين المشتق من المخ في الدم وعالقت  باألعراض النفسية في اإلناث مع حب الشباب الشائع .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــامعجبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسماذ ورئيس أست   ماجدة مصطفي حجاجـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية    رانيا محمد عزميـ   د/ 
 ماجستير األشعة التشخيصية    إبراهيم أيمن أبو سعدج ط/ـــ 06

 :  الرسالة موضوع
 رنين المغناطيسي للمخ في حاالت الصرع .نتائج التصوير بال

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــة  قسماذ بأست   محمد صالح الدين الزواويـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــة  مقسمدرس ب   ياسمين حسني حميدةـ   د/ 
 ماجستير الجراحة العامة    رامي محمد المشالوي ط/ـــ 07

 :  الرسالة موضوع
الضغط السلبي مع استخدام الضمادة الضاغطة في عالج  دراسة تأثير استخدام الضمادة الضاغطة مقابل سحب الهواء باستخدام

 القرحة الوريدية المزمنة .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الجراحــــــــــــــــــــة العامة  قسماذ مساعد بأست   يحيي محمد عبده الخطيبـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الجراحــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب  سعيد عبد الحليم الدسوقيمحمود ـ د/ 

 ماجستير طب وجراحة العين    وفاء أحمد عبد الهادي ط/ـــ 02
 :  الرسالة موضوع
في طبقة األلياف العصبية في شبكية العين بعد إصالح االنفصال الشبكي القطعي باستئصال الجسم الزجاجي  التغييرات

 واستخدام زيت السيليكون بواسطة التصوير المقطعي التوافقي البصري .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب ن طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست   مصطفي كمال نصارـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب وجراحة العيــن  قسماذ مساعد بأست    عادل جالل زكيـ   د/ 

 ر األمراض الصدرية والتدرن ماجستي  والء جمال السيد أبو قورة ط/ـــ 01
 :  الرسالة موضوع

 التغيرات الرئوية بين المدخنين بدون أعراض باستخدام األشعة المقطعية فائقة الجودة ووظائف التنفس .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  األمراض الصدرية والتدرن قسماذ بأست   أحمد عبد الرحمن عليـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ مساعد بأست   محمود موسي الحبشيـ   د/ 

 المنوفيـة ةــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األمراض الصدرية والتدرن  قسماذ مساعد بأست   سامي سيد أحمد الدحدوحـ   د/ 
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 المنوفيــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب األشعة التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    دينا ممدوح سراجـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   محمد رضا عبد السالم إبراهيم ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

ط تعدد األشكال الجينية للنيكوتيناميد فوسفوريبوزيل ترانسفيريز في حديثي الوالدة المصابين بالتهاب االمعاء والقولون دراسة ارتبا
 الناخر .

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعب بكليــــــــــة الططب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست  وفاء مصطفي محمد أبو الفتوحـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   نهي محمد عاشور جبريلـ د/ 

 المنوفيــــــــةبكليــــــــــة طب الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئية  قسمب مدرس   نهي ربيع محمد بيوميـ د/ 
 ماجستير طب األطفال   حامد محمد ناصر بحبح ط/ـــ 19

 :  الرسالة موضوع
ة والكشف دراسة اضطرابات البول لدي أطفال المدارس االبتدائية الذين ال يعانون من أعراض مرتبطة بالجهاز البولي للوقاي

 المبكر عن أمراض الكلي المزمنة في مركز منوف محافظة المنوفية  .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ متفرغ بأست   علي محمد الشافعيـ أ.د/ 
 ماجستير طب األطفال   الي طلعت عبد الحميد هاشمس ط/ـــ 10

 :  الرسالة موضوع
دراسة اضطرابات البول لدي أطفال المدارس االبتدائية الذين ال يعانون من أعراض مرتبطة بالجهاز البولي للوقاية والكشف 

 .  بمركز السنطة محافظة الغربيةالمبكر عن أمراض الكلي المزمنة 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طــــــب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ متفرغ بأست   لي محمد الشافعيعـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   سمر السيد علي سيف الدين ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 بين المشتقات ذات الصلة بالبيورين واالضطرابات الكلوية لدي مرضي الصدفية .دراسة العالقة 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلدية والتناسلية  قسمباذ أست   محمد عبد المنعم شعيبـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  مدرس بقسم األمراض الجلدية والتناسلية  ازيدهب  هللا سعد الدين خليل بـ   د/ 

 ــــــــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  مدرس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية  إيمان صالح الدين السيد عرفاتـ   د/ 

 ماجستير طب األطفال   مها فوزي فتحي الحنفي ط/ـــ 14
 :  الرسالة موضوع

 " لدي األطفال المصابين بخمج الدم .23تقييم نشاط "آدام تي إس 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعيــــــــــة الطب بكلطب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست    محمد سعيد المكاويـ د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسممدرس ب   باسم عبد الفتاح الجزارـ د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ود الديبسارة محمـ د/ 

 ماجستير أمراض القلب واألوعية الدموية    السيد أحمد عبد الفتاح ط/ـــ 15
 :  الرسالة موضوع

 القلب قي مرضي اعتالل عضلة القلب الضخامي ويعانون من اضطراب بطيني تسارعي . التقيم المكيانيكي لتليف عضلة
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 المشرفون : 
 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسماذ بأست    هالة السيد محفوظـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامع األشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبد القومي قسماذ ورئيس أست   ـــــــــــمإيناس كريــــــــــــــــــــــــــــ أ.د/ 

 المنوفيـــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب أمراض القلب واألوعية الدموية  قسممدرس ب  فاطمة الزهراء عبد المنعم زينـ   د/ 

 المنوفيــــــــة ةــــــــــــــــجامع األشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعهد الكبـــــــــــــــد القومـــــــــــــي قسممدرس ب   محمد السيد عبد السميعـ   د/ 

 عين ماجستير طب وجراحة ال  مينا سمعان محروس نقوال ط/ـــ 16
 :  الرسالة موضوع

مقارنة بين تأثير إزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية وليزر القزحية الطرفية علي اتساع زاوية الخزانة األمامية للعين في 
 مرضي جلوكوما زاوية العين المغلقة بواسطة جهاز الفحص المجهري بالموجات فوق الصوتية .

 المشرفون : 
 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب وجراحة العيــن  قسماذ مساعد بأست    لقوةأمين فيصل الـ د/ 

 ـــــــــــــــــــــةالمنوفيــــ ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب طب وجراحة العيــــــــــــــــــــــــــــــن  قسممدرس ب   أحمد محمد شبل فايدـ د/ 

 ماجستير جراحة العظام   عبد هللا فتحي محمد مصطفي ط/ـــ 17
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة لعالج الخلع األولي األمامي لمفصل الكتف بالعالج التحفظي مقارنة مع استخدام المنظار الجراحي .
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب  العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامجراحة  قسماذ بأست   محمود محمد هدهودد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب جراحة العظــــــــــــــــــــــام  قسماذ مساعد بأست   عمرو صابر السيدـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــة الطب جراحــــــــــــــــــــــــــــــة العظــــــــــــــــــــــام  قسممدرس ب   عماد عيد العجروديـ   د/ 

 األمراض الجلدية والتناسلية  ماجستير  أماني عادل زناتي سالمة  ط/ـــ 12
 :  الرسالة موضوع

 تأثير الطرق المختلفة لوسائل منع الحمل علي الوظائف الجنسية لدي المرأة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ة ــــــــــــة والتناسليــــــــــــــــاألمراض الجلدي قسماذ بأست   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   فاطمة مجدي جودة فراج  ط/ـــ 11
 :  الرسالة موضوع

 السمنة واالعتالل الجنسي لدي النساء .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعب بكلية الطاألمراض الجلديــــــــــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسماذ بأست   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    أميرة محمد يوسف ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مستوي الزنك في مصل ومني المدخنين ومقارنت  بغير المدخنين .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــة والتناسليــــــــــــة األمراض الجلديــــــــ قسماذ بأست   عبد هللا محمد عطيةـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ هب  هللا سعد الدين خليل

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   هبه عمر عبد الحسيب المهدي ط/ـــ 49
 :  الرسالة موضوع

 ( والثعلبة البقعية .7)تي سي أف  1أل  4العالقة بين التباين الوراثي لعامل النسخ وينت  تي سي أف 
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 المشرفون : 
 ــــــةالمنوفي ةــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـة والتناسلية  قسماذ مساعد بأست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ د/ هب  هللا سعد الدين خليل

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية    فدوي محمد صالح النخيلي ط/ـــ 40
 :  الرسالة موضوع

 في مرض اللوحة الصدفية 3الهوكس دي التطبيق المناعي لبروتين 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةـجامعبكلية الطب األمراض الجلديــة والتناسليــــــــــــة  قسماذ ورئيس أست    عالء حسن مرعيـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةـجامعبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسممدرس ب   د/ ريم أحمد عبد العزيز حسن  ـ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   عيد أحمد األشقروسام س ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 تقييم إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز في مرض الكف : دراسة إكلينيكية ومناعية هيستوكيميائية
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةـجامعبكلية الطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباثولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ بأست    أسماء جابر عبدهـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـة والتناسلية  قسماذ مساعد بأست     هشام نبيل خالدـ د/ 

 مراض الجلدية والتناسلية ماجستير األ  آيات جمال حسنين حشيش ط/ـــ 44
 :  الرسالة موضوع

 في دم وأنسجة مرضي التهاب الكبد ـــ سي المصاحب للحكة . 1دراسة الليبوكالين ــ
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديــــــــــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسماذ بأست   إيمان عبد الفتاح سليطـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسممدرس ب   ـ   د/ هب  هللا سعد الدين خليل

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـــــــــــــــــــــــــــــة الباطنة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب    ـ   د/ أحمد عز العرب

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   أسماء مجدي سعيد أبو عزاله  ط/ـــ 45
 :  الرسالة موضوع

 دور حامض الريبونوكليك الغير المشفر الطويل في الصدفية اللوحية .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةـجامعبكلية الطب األمراض الجلديــة والتناسليــــــــــــة  قسماذ ورئيس أست    حسن مرعيعالء ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديـــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسممدرس ب    ـ   د/ وفاء أحمد شحات 

 المنوفيــــــة ةـجامعبكلية الطب الكيمياء الحيوية الطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب   الليثي منال عبد المنعمـ   د/ 

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية   شيماء عبد العليم أحمد نصار  ط/ـــ 46
 :  الرسالة موضوع

 ت أثناء فترة الحمل .تقييم الوظيفة الجنسية لدي السيدا
 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب األمراض الجلديــــــــــــــــة والتناسليــــــــــــة  قسماذ بأست   محمد عبد الواحد جابرـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   شيماء جمعة موسي على  ط/ـــ 47
 :  الرسالة موضوع
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 في المصل لدي األطفال الذين يعانون من حاالت حرجة . 2-نبتية لمستوي هرمون عامل النمو الشبي  باإلنسولين القيمة الت
 المشرفون : 

 لمنوفيــــــةا ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب ال ــــــــــــــــــــــــطب األطف قسماذ مساعد بأست    محمد سعيد المكاويـ د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـــــال ـــــــــــــــــــــــطب األطفـــــــــــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست    نجالء فتحي برسيمـ د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ة ـــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ مساعد بأست   منتصرعبد المحسن بالل ـ د/ 

 ماجستير طب األطفال     حازم راغب السيد على ط/ـــ 42
 :  الرسالة موضوع

 دراسة تأثير إضافة فيتامين )أ( وحاصرات المستقبالت بيتا على حدوث إعتالل الشبكية لألطفال الخدج ذوي الوالدة المبكرة .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  قسماذ بأست    حمد ثابت محمودأـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب ن ــــــــــــــــــــــــــــــــطب وجراحة العي قسماذ بأست    أحمد محمد شبلـ أ.د/ 

 ماجستير طب األطفال   محمود عمر حسين محمود  ط/ـــ 41
 :  الرسالة موضوع

 لوالدة .في الدم كداللة في األطفال حديثي الوالدة المصابين باضطراب وظائف المخ بسبب أسفيكسيا ا 2قياس مستوي الديكوبف 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب طب األطفــــــــــــــــــــــــال  قسماذ مساعد بأست   سامح عبد هللا عبد النبيـ د/ 
 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ـب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال طــــــــــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   باسم عبد الفتاح على الجزارـ د/ 

 نوفيــــــةالم ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباثولوجــــــــــــــــــــــــــــيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب     ثريا أحمد عمرـ د/ 

  الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير  إيمان عصام جمعه عبد الفتاح  ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

 عية الوسيطة .يفين أ في تمايز الخاليا الجذتقييم دور اإلكت
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب بكلي ةــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباثولوجــــــــــــــــــــــــــــيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    ثريا أحمد عمرـ   د/ 

  الباثولوجيا اإلكلينيكية ماجستير    جهاد لبيب شحاته ط/ـــ 59
 :  الرسالة موضوع

 دراسة دور الخلية الجذعية الوسيطة في التهاب القولون التقرحي .
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب  ةــــــــــــــــــــــالباثولوجيا اإلكلينيكي قسماذ بأست    روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــة  قسماذ مساعد بأست   داليا حسني أبو العالد/   ـ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب ــــــــــــــــــــة الباثولوجــــــــــــــــــــــــــــيا اإلكلينيكيـ قسممدرس ب    ثريا أحمد عمرـ   د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب الفارماكولوجيــــــــــــا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــة  قسممدرس ب    إيمان محمد سويدـ   د/ 

 
 

 أمراض النساء والتوليد  ماجستير    أسماء سعيد الحفناوي ط/ـــ 50
 :  الرسالة موضوع

 دور فيتامين )د( في الوقاية
 المشرفون : 



   91/92/0291األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

45 

 
 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــــــــــــــــــــــــــة الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسماذ بأست   محمد اسماعيل صبريـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسماذ مساعد بأست   ينهاد محمود حسنـ   د/ 

 ـــــةالمنوفيــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسممدرس ب   إبراهيم علي سيف النصرـ   د/ 

 أمراض النساء والتوليد  ماجستير    أسماء محمد خطاب ط/ـــ 51
 :  الرسالة موضوع

 دراسة العالقة بين متشرات الصفائح الدموية متشرات خاليا الدم الحمراء واالجهاض المتكرر
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  دأمراض النســـــــــــــــــاء والتولي قسماذ مساعد بأست    رجب محمد داوودـ د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسماذ مساعد بأست   عالء مسعود عبد الجيدـ د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسممدرس ب   محمد السباعي عنترـ د/ 

 أمراض النساء والتوليد  ماجستير إيمان محمد عبد المنعم أبو تكية ط/ـــ 54
 :  الرسالة موضوع

 التنبت بالوالدة المبكرة عن طريق دالالت الموجات الفوق صوتية قي السيدات األكثر عرض 
 المشرفون : 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسمورئيس اذ أست   أيمن عبد القادر شبان د/ أ.ـ 

 فيــــــةالمنو  ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسماذ مساعد بأست   محمد عبد هللا رزقد/   ـ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكلية الطب  أمراض النســـــــــــــــــاء والتوليد قسممدرس ب   هب  ماجد أبو شاديـ   د/ 

 التخدير والعناية المركزة  ماجستير   مي محمد عادل محمد ط/ـــ 55
 :  الرسالة موضوع

 يدي لعقار النورادرينالين في منع انخفاض ضغط الدم أثناء التخدير النصفي في الوالدة القيصرية دور التنقيط الور 
 المشرفون : 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمنوفيــــــ ةــــــــــــــــجامعة الطب ـــــــبكلي التخدير والعناية المركزة قسمباذ أست  خالد موسي محمود أبو العينينـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  التخدير والعناية المركزة قسماذ مساعد بأست  عبد العظيم عبد الحميد البكريـ   د/ 

 المنوفيــة ةعجامـة الطب ـــبكلي الصحة العامة وطب المجتمع قسماذ مساعد بأست   زينب عبد العزيز قاسميـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب    باب محمد حبيبر ـ   د/ 

 أمراض الباطنة العامة  ماجستير   محمد عيد سالم ط/ـــ 56
 :  الرسالة موضوع

 داء الطعم حيال المضيف المزمن : رتية مناعية 
 لمشرفون : ا

 ةـــالمنوفيــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامة قسمبمساعد اذ أست   عالء عفت عبد الحميدـ د/ 

 المنوفيـــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    إيناس صبحي زهرانـ د/ 

 
 
 

  طب األسرة  ماجستير  هناء شوقي محمد عيسي ط/ـــ 57
 :  الرسالة موضوع

تأثير برنامج تثقيفي للربو علي المعرفة بالتحكم الذاتي واستخدام البخاخ بين المرضي البالغين المترددين علي مستشفي الصدر , 
 محافظة المنوفية 
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 المشرفون : 
 ــةـــــــــــــــــــــــــالمنوفيـــــــ ةــــــــــــــــجامعـة الطب ـــــــــــــــــبكليــــــ طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسماذ بأست   محمد فرحاتتغريد د/ أ.ـ 

 المنوفيـــــة ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــــــــــــــــة الطب  ـــــرةطب األســــــــــــــــــــــــــــــــــ قسماذ مساعد بأست   نجوي نشأت حجازيـ   د/ 

 ـــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليــــــــــــــــــــــــة الطب  طب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قسممدرس ب   آي  مصطفي علي بركاتـ   د/ 

 أمراض الباطنة العامة  ماجستير   دينا رجب محمود شرف ط/ـــ 52
 :  الرسالة موضوع

 في أورام الدم . CAR-Tدور العالج بخاليا 
 المشرفون : 

 ـــــــــــــةالمنوفيــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامة قسماذ مساعد بأست   محمد أحمد عبد الحافظد/  ـ 

  ري ـــــــــــــــادي العسكـــــــــــــــــــــــــاستشاري ورئيس قسم أمراض الــــــــــــــــــــــــدم بالمستشفي المع  عصام علي عبد المحسن عليد/ أ.ـ 

 المنوفيـــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  ـةأمراض الباطنـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــ قسممدرس ب   علي محمد الخوليـ   د/ 

 طب المناطق الحارة وصحتها  ماجستير    مينا كرم صبري ط/ـــ 51
 :  الرسالة موضوع

 في التنبت بالوفاة لدي مرضي التليف الكبدي الذين يعانون من إصابة كلوية حادة  1دور المصل انجيوبيوتين ـــــ 
 المشرفون : 

 المنوفيـــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  طب المناطق الحارة وصحتها قسماذ بأست   عاطف أبو السعود عليد/ أ. ـ

 المنوفيـــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  طب المناطق الحارة وصحتها قسممدرس ب    أيمن أحمد صقرـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قسممدرس ب    رة محمود الديبساـ   د/ 

 دكتوراج جراحة التجميل والحروق   هادي صالح أبو عاشور ط/ـــ 62
 :  الرسالة موضوع

 ية ثالثية األبعاد لدقة نتائج حقن الدهون الذاتية في حاالت عدم تطابق شطري الوج استخدام محاكاة الكمبيوتر بتقن
 المشرفون : 

 ةـالمنوفيـــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  جراحة التجميل والحروق قسمورئيس اذ أست    محمد أحمد مجاهدـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  التجميل والحروق جراحة قسماذ بأست    داليا مفرح السقاـ أ.د/ 

 المنوفيــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  جراحة التجميل والحروق قسماذ مساعد بأست    ياسر محمد الشيخـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  جراحة التجميل والحروق قسممدرس ب    حسام حسن فوزيـ   د/ 

 دكتوراج األمراض الصدرية والتدرن   رحاب حلمي امام الهلباوي ط/ـــ 69
 :  الرسالة موضوع

 أمراض داخل الشعبفاعلية وأمان تخثر االرجون بالزما في عالج مرضي النفث الرئوي الناتج عن 
 المشرفون : 

 ـةـــــــــــــــــالمنوفيـــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  األمراض الصدرية والتدرن قسمباذ أست    نوران يحيي عزبـ أ.د/ 

 المنوفيــة ةـــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  األمراض الصدرية والتدرن قسماذ مساعد بأست   محمود موسي الحبشيـ   د/ 

 المنوفيــة ةـــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  األمراض الصدرية والتدرن قسماذ مساعد بأست   سامي سيد أحمد الدحدوحـ   د/ 

 
 دكتوراج أمراض الباطنة العامة   محمد كمال حامد دويدار ط/ـــ 60

 :  الرسالة موضوع
لصفائح الدموية والهيبارين مع خطر أمراض القلب واألوعية الدموية في مرضي اإلستصفاء دراسة العالقة بين األجسام المضادة ل

 الدموي المزمن 
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 المشرفون : 
 ــــــــةالمنوفيـــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامــــــــــــــــــــة قسماذ بأست   محمود عبد العزيز قورهـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست    أحمد راغب توفيقـ   د/ 

 المنوفيـة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامــــــــــــــة قسماذ مساعد بأست   محمود محمد عمارةـ   د/ 

 المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامــــــــــــــة قسممدرس ب    هب  السيد قاسمـ   د/ 

 دكتوراج أمراض القلب واألوعية الدموية   محمد توفيق يوسف قنديل ط/ـــ 61
 :  الرسالة موضوع

 ط القلب الكهربائي لمضاعفات إجراء قسطرة الشرايين التاجية التداخلية الغير طارئةتنبتات تخطي
 المشرفون : 

 ةـــالمنوفيـــــــــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  القلب واألوعية الدمويةأمراض  قسماذ بأست    هال  محفوظ بدرانـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض القلب واألوعية الدموية مقسمدرس ب   محمد يحيي عبد الخالقـ   د/ 

 دكتوراج التخدير والعناية المركزة   فاطمة عادل حسن فودة ط/ـــ 64
 :  الرسالة موضوع

اب الكتف باستخدام دراسة عشوائية مخفاه لمقارنة تخدير الضفيرة العضدية داخل األخمعية بجرعة منخفضة وتخدير أعص
 الموجات الصوتية في عمليات تنظير الكتف 

 المشرفون : 
 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  التخدير والعناية المركــــــــــــــــــــــــــــــزة قسماذ بأست   أشرف محمد مصطفي ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةـــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  التخدير والعناية المركزة قسمساعد باذ مأست   محمد ياسر البحار ـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  التخدير والعناية المركزة قسممدرس ب   هالة محمد قبطان ـ   د/ 

 دكتوراج التوليد وأمراض النساء   يق السيد البسيونيباهي فا ط/ـــ 65
 :  الرسالة موضوع

 دراسة مقارنة بين الدينوجيست والليتروزول في الوقاية من األلم المتكرر بعد المنظار الجراحي لبطانة الرحم المهاجرة
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  ـــــــــــــــــــــــــدأمراض النساء والتوليــــــ قسماذ بأست    ناصر كمال عبد العالـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض النساء والتوليـــد قسماذ مساعد بأست   عالء الدين فتح هللا الحلبيـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض النساء والتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد قسمدرس بم   محمد السباعي عنتر ـ   د/ 

 دكتوراج طب األطفال    أحمد نبيل سعيد البزار ط/ـــ 66
 :  الرسالة موضوع

 ي محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم تأسيس الرسوم البيانية المئوية لضغط الدم في األطفال والمراهقين ف
 المشرفون : 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسماذ بأست   علي محمد الشافعي ـ أ.د/ 

 المنوفيــــــــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  طب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قسممدرس ب     وائل عباس بحبحـ   د/ 

 
 

 دكتوراج أمراض الباطنة العامة   هناء السيد أحمد بركات ط/ـــ 67
 :  الرسالة موضوع

 الزمة األيض كمسبب لسرطان القولون والمستقيم تقييم العالقة بين مت
 المشرفون : 
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 ـةالمنوفيـ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  أمراض الباطنة العامـــــــــــــــــة قسمورئيس اذ أست   عبد هللا عبد العزيز بهنسيـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  ض الباطنة العامــــــــــــــةأمرا قسماذ مساعد بأست  عبد الناصر عبد العاطي جاد هللاـ   د/ 

 المنوفيــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  الباثولوجيا اإلكلينيكيــــــــــــــــــة قسماذ ورئيس أست    روحية حسن العدلـ أ.د/ 

 ج جراحة التجميل والحروق دكتورا  أحمد محمود إبراهيم والش ط/ـــ 62
 :  الرسالة موضوع

 إستخدام تقنية الدوبلكس كطريقة تنبتية للنتائج اإلكلينيكية لسديلة الشريان الركبي العلوي الوحشي 
 المشرفون : 

 ةـــــالمنوفيــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــروق قسمباذ أست    طارق فتاد كشكـ أ.د/ 

 المنوفيـــــــة ةـــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  جراحة التجميل والحــروق قسماذ مساعد بأست    أحمد ثروت نصارـ   د/ 

 المنوفيـــــــة ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  جراحة التجميل والحـــــــــــــــــــــــــــروق قسممدرس ب    أحمد محمد تعلبـ   د/ 

 دكتوراج عالج األورام والطب النووي   إيمان حلمي دسوقي حبيش ط/ـــ 61
 :  الرسالة موضوع

 معايير دوفيل مقارنة بمقياس الحد األقصي لمعيار قيمة اإلمتصاص في سرطان الغدد الليمفاوية : دراسة متسسية واحدة 
 المشرفون : 

 ـــــةـــــــــــــــــالمنوفيــ ةــــــــــــــــجامعبكليـــــــة الطب  عالج األورام والطب النووي قسماذ بأست   رازق توفيقإيمان عبد الـ أ.د/ 

 المنوفيـة ةـــــــجامعبكليـــــــة الطب  عالج األورام والطب النووي قسماذ مساعد بأست   هاجر عبد المجيد العجيزيـ   د/ 

 المنوفيـة ةـــــــجامعبكليـــــــة الطب  عالج األورام والطب النووي قسماذ مساعد بأست   د عبد الغنيأشرف السيـ   د/ 

 ـةـــــــــــــــــــــــــــالمنوفي ةـــــــجامعبكليـــــــة الطب  عالج األورام والطب النووي قسممدرس ب   محمد الشربيني أحمد حسنـ   د/ 

 المنوفيــــــــــــــــــــــــــــة ةـــــــجامعبكليـــــــة الطب  عالج األورام والطب النووي قسممدرس ب    سوزي فوزي جوهرـ   د/ 

 294/1/20/9102 الموضوع رقم

 منح الدرجة لكل من على النحو التالي :الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 التقدير التخصص الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــــــــماالســـــــــــــ م
 جيد جدا جراحة المسالك البولية ماجستير  ط/ حسين حمادة حسين كيوان 2
 جيد جدا أمراض الباطنة العامة  ماجستير ط/ سارة عصام حسين القباني 1
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ هب  هللا محمد أنور داود 3
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ رشا نجاح محمود عمران 7
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ أسماء زكي محمد النجار 0
 جيد// أمراض الباطنة العامة ماجستير ط/ مصطفي فهمي فتاد توفيق 8
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/إيمان صالح أحمد العدوي 4
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ين أحمد الشافعيط/محمد أم 8
 ممتاز طب األطفال ماجستير ط/ عبد المنعم محمد عياد 9
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ رحاب جمال الدين على 20
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ يسرا عبد الرحمن أنور حشيش 22
 يد جداج طب األطفال ماجستير ط/ عماد حمدي السيد حميده 21
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ شيماء محمود عبد الصادق هويدي 23
 جيد// طب األطفال ماجستير ط/ نسرين محمد محمد قطب 27
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ كيرلس سمعان محروس نقوال 20
 جيد جدا طب األطفال ماجستير ط/ إسراء عادل محمد الشافعي 28
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 جيد جدا طب األطفال ماجستير لحميد محمد المحالويط/ أمينة عبد ا 24
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ نرمين شوقي شعبان 28
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ هب  هللا عالء الدين عبد المعطي 29
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ هيثم مرسي عبد العال 10
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ شذا أحمد محمد الحماقي 12
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ لمياء كمال عبد الحميد 11
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ منى عصام مصطفي كامل 13
 جيد جدا مراض الجلدية والتناسليةاأل ماجستير ط/ أحمد أمام على طاحون 17
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ أميرة أحمد نبوي الشمندي 10
 جيد جدا األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ إيمان كمال أحمد فرج 18
 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية ماجستير ط/ مي عزت قاسم أحمد 14
 جيد// الجراحة العامة ماجستير حسين أبو العطا البيومي ط/ إبراهيم 18
 جيد// جراحة العظام ماجستير  ط/ باسم خلف حناوي شنوده 19
 جيد// جراحة العظام ماجستير  ط/عبد الرحمن ممدوح الشافعي 30
 جيد// جراحة األنف واألذن والحنجرة ماجستير  ط/ من  هللا جمال الدهشان 32
 جيد// جراحة األنف واألذن والحنجرة ماجستير  د حسين على الشريفط/ مصطفي أحم 31
 جيد// التوليد وأمراض النساء ماجستير  ط/ محمد محمد رضا الشيخ 33
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير  ط/محمود عبد السميع نافع 37
 جيد جدا التوليد وأمراض النساء ماجستير  ط/ منار مجدي عبد العزيز دراز 30
 جيد// طب األسرة ماجستير ط/مروة فتحي يوسف 38
 ممتاز الفارماكولوجيا اإلكلينيكية ماجستير ط/ سمر رجب أحمد النجار 34
 ممتاز الباثولوجيا ماجستير ط/ آالء محمد بحبح 38
 جيد// السمعيات ماجستير ط/ ريهام الحسيني على إبراهيم 39
 جيد// السمعيات تير ماجس ط/ ريهام حسن على محمود 70
 ـــــــــــ أمراض القلب واألوعية الدموية دكتوراه ط/نصرة عبد العال عبد الجليل 72
 ــــــــــــــ الباثولوجيا اإلكلينيكية دكتوراه ط/ سالي سعد مندور 71
 ـــــــــــ أمراض الباطنة العامة دكتوراه ط/ محمد محمود محمد الحسيني 73
 ـــــــــ عالج األورام والطب النووي دكتوراه يب إبراهيم فتحيط/ أحمد صه 77
 ــــــــــ عالج األورام والطب النووي دكتوراه ط/ ريهام أحمد عبد العزيز حسن 70
 جيد// طب وجراحة العين دبلوم ط/ سمر خليل عبد الحميد المليجي 78
 جيد جدا لدمويةأمراض القلب واألوعية ا دبلوم ط/ أحمد عادل محمد أمام 74
 جيد// التخدير والعناية المركزة دبلوم ط/ سحر محمود علوان الشوني 78
 جيد// التوليد وأمراض النساء  دبلوم ط/ منار العتربي عبد الحميد الميهي 79
 جيد// جراحة العظام دبلوم ط/ شريف محمد أنور 00
 جيد// الحنجرةجراحة األذن واألنف و  دبلوم ط/ محمد عبد اللطيف غنام 02
 جيد// التخاطب دبلوم ط/ منى خالد عبد الحميد عدس 01
 جيد جدا طب األسرة دبلوم ط/ثومية صالح حامد عبد الباقي 03
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 جيد// األمراض الجلدية والتناسلية دبلوم ط/ بسمة أنيس أبو اليزيد محمد 07
 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ...الموافقة 

 295/1/20/9102 الموضوع رقم

المقيـدة لدرجـة الـدبلوم / والء رفعـت إبـراهيم الطبيبـةإعفـاء الموافقة علـى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
من حضور امتحان بعض المقررات لسابق دراستها في دبلوم طب األسرة حيـث أنـ  حاصـلة  1029في طب األطفال بدورة إبريل 

 :ل في طب األسرة  على إن تتحمل المقررات اآلتية على ماجستير الجزء األو 
 اإلحصاء الطبي ــــ وطرق البحث ــــ القيم الطبية ـــــ اللغة اإلنجليزية . الجزء األول :

ـــ مقــرر الجــزء الثــاني : ـــ مقــرر علمــي فــي طــرق التغذيــة ــــــــــ كلينيكــي فــي أمــراض األطفــال وفروعهــا التخصصــية ــــــــــ  مقــرر علمــي وا 
كلينيكي في أمراض حديثي الوالدة والمبسترين ـــــ مقرر علمي في الوراثة  ـــــ مقرر اختياري .  علمي وا 

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ...الموافقة 

 292/1/20/9102 الموضوع رقم

المقيـد لدرجـة ب رمـزي بـدير / أحمـد إيهـاالطبيـبإعفـاء الموافقـة علـى  ــ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـوث 
مـن حضـور امتحـان بعـض المقـررات لسـابق دراسـتها فـي دبلـوم  1029الدبلوم في األمراض العصبية والطب النفسي  بدورة إبريل 

 :طب األطفال حيث أن  حاصلة على ماجستير الجزء األول في طب األطفال  على إن يتحمل المقررات اآلتية 
 ــــ وطرق البحث ــــ القيم الطبية ـــــ اللغة اإلنجليزية وباقي مقررات الجزء األول . اإلحصاء الطبي الجزء األول :
مقــرر علمــي األمــراض العصــبية ـــــــــــــ مقــرر علمــي فــي النفســية ـــــــــــــ مقــرر علمــي فــي علــم النفســي الطبــي  ـــــــ مقــرر  الجــزء الثــاني :

 اختياري .
 : ـرارـالقــ

  لجامعةويرفع ل ...الموافقة 

 291/1/20/9102 الموضوع رقم

 للـدبلومات الخاصـة 0291قبـول دورة قيـد دور أكتـوبر الموافقـة علـى  ـ بشـأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
   على النحو التالي : 1029/1010للعام الجامعي 

 : مكافحة العدوى : أوال
 ــ التمريض :9 

 أميرة سعيد شحات  على ـ ط/   ـ ط/ السيدة صبري محمد جاد
 سارة حمدي عبد الواحد ـ ط/    داليا جالل مرسي ـ ط/
 منال عبد العزيز محمد الفقيـ ط/   فاطمة جالل محمد اللطف ـ ط/
 نعمة السيد خليل إبراهيم  ـ ط/   منى محمد عبد الحميد أحمد ـ ط/

 ــ طب األسنان :0 
 د موسي عبد المعطي محمدأحم ـ ط/    أحمد أسامة أحمد نصار ـ ط/
 آالء ناجي حفظي السيد ـ ط/ إسالم حسام عبد المعطي عبد الستار ـ ط/
 إيمان صابر عبد الفتاح فضل ـ ط/   أميرة يونس محمد يونس ـ ط/
 عبير عزب أحمد إبراهيم ـ ط/   رجب عبد العظيم الكوفي ـ ط/
 ت محمود جمال محمود شحا ـ ط/   كوثر طاهر على أبو زيد ـ ط/
 نهي رشدي عبد الشفيع حسن ـ ط/   نانسي أميل نسيم حنا ـ ط/
 والء مصطفي عبد الرحيم أبو سالم ـ ط/   نهي فرج إبراهيم باشا ـ ط/

 ــ الصيدلة :1
 يارا محسن متولي عمار ـ ط/  ثريا محمود رياض محمود مخلوف ـ ط/
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 مةجيهان موسي محمد سال ـ ط/  سارة عاطف عبد القادر القليني ـ ط/
 منى حمادة سليمان أبو دواب  ـ ط/   أمينة صالح محمد رزق ـ ط/
 مي صبحي أمين مصطفي النجار ـ ط/   نرمين محمود السيد حاتمـ ط/
 أماني محمد إسماعيل حسن ـ ط/   إيمان فتحي محمد السيسي ـ ط/
 هاجر محمد إبراهيم بدوي ـ ط/  احسان يحي عبد العزيز الصاوي ـ ط/
 فاطمة إبراهيم  جابر قشورـ ط/  عبد الحليم البسطويسي دعاء خالد ـ ط/
 ايناس محمد حامد المشد ـ ط/   شيماء عماد عبد العزيزـ ط/
 نورهان أشرف محمد عبد التوابـ ط/  سارة صالح عبد العاطي العطفيـ ط/
 اميرة محمد احمد الشناويـ ط/   اميرة هانم عبد السالم فهميـ ط/
 محمد عبد الفتاح عبد العزيزط/  ود محمدرهام محمد عبد الموجـ ط/
 مروة ممدوح عبد الهاديـ ط/   عبير محمد مصطفىـ ط/
 مروة محمد عاطف عبد المقصودـ ط/   فاطمة الزهراء محمد حسنيـ ط/
 شعير آالء الحسيني يوسف ط/ـ    ي عال بهاء عبد المحسن فكرـ ط/

 إسماعيل بديوي عمرمنى  ط/ــ   رانيا عبد العظيم محمد أبو طالب  ط/ــ 
 سمر أحمد الشحات ط/ــ    والء محمود محمد عبد هللا ط/ــ 
 ريهام شحات حسيب الفيومي ط/ــ   هب  موسي عبد المعطي محمد ط/ــ 
 منى محمد أحمد محمد الشناوي ط/ــ  مصطفي حسن إبراهيم السيد النمراوي ط/ــ 
 سراج الدين مرام محمد محمد ط/ــ    إيمان محمد العزب عيد ط/ــ 
 أسماء أحمد جالل عبد الرحمن ط/ــ    رشا ط  محمد عيسي ط/ــ 
 نهال محمد نادر محمد ط/ــ    دعاء السيد يوسف محمد ط/ــ 
 ريهام السيد محمد سليمان  ط/ــ    هب  هللا أشرف محمد عبده ط/ــ 
 نهال عبد العاطي يحيي الحفني ط/ــ   منى إبراهيم محمد محمد على ط/ــ 
 رشا أحمد يوسف عرف  ط/ــ    سمر محمود السيد زيدان ط/ـ ـ
 رحاب محمد وجي  محمد عبد المنعم ط/ــ    عماد سيد أحمد على ط/ــ 
 شيماء على سعد عثمان ط/ــ   هاجر سامي محمود أبو راشد ط/ــ 
 شيماء فتاد محمد سليمان ط/ــ   إسالم محمد محمود موسي شراره ط/ــ 

 ــ طب بشري :4
 هدير حسن حافظ جبريل ط/ــ    أية رفعت عبد العزيز أحمد/ـ ط
 محمود صبري محمد حسن ط/ــ    هند صبحي محمد سالم ط/ــ 
 دينا عبد العزيز عبد الحارث حماد  ط/ــ   أشرف محمد محمد السيد فايد ط/ــ 
 مروة سعيد إبراهيم غراب ط/ــ    هب  عبد الحميد أبو العزم ط/ــ 
 نجوي محمد عبد اللطيف بدر ط/ــ   الجواد عبد الفتاح طبل أميرة عبد ط/ــ 
 إيمان سعيد عبد الحي عطوة ط/ــ    أحمد السيد عطا هللا هنطش ط/ــ 
 سمر سامي محمود أبو راشد ط/ــ    مريم طارق شوقي محمد ط/ــ 
 محمد سعيد مصطفي الخولي ط/ــ    أروي عبد الحميد أبو العزم ط/ــ 
 سحر مجاهد محمود مجاهد شلبي ط/ــ   حسين الصواف سوزان أحمد ط/ــ 
  أماني أحمد البسيوني البنا ط/ــ   هناء جابر عبد العليم خميس ط/ــ 
 أحمد قطب إبراهيم قطب ط/ــ    بسمة فتاد عبده شهاب ط/ــ 
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 عال عبد المحسن فتحي ط/ــ    سالي محسن حسن الخولي ط/ــ 
 هند محمود محمود حسانين ط/ــ    صفاء عبد الفتاح السيد بدر ط/ــ 
 إيمان عبد النبي السيد المصري ط/ــ    مروة عاشور يوسف ط/ــ 
 شيماء مرسي محمد السنجهاوي ط/ــ   رضوان عبد الرحمن عبد الفتاح ط/ــ 
 إيمان محمد أحمد على ط/ــ   سمير إبراهيم السيد الديسطي ط/ــ 
 لي عبد الونيس محيسن حسنسا ط/ــ   منى صالح عيد عبد الحميد ط/ــ 
 ريهام سمير السيد ط/ــ   روضة أيمن عبد الحميد النحلة ط/ــ 
 أية مصطفي على بركات ط/ــ    مروة عباس السيد األشموني ط/ــ 

 : السموم والكيمياء الطبية الشرعية :ثانيا
 ـــ ط/ أميمة سامي عبد الرحيم الجابري   ـــ ط/ نسيبة فوزي عبد الرحيم قاسم

 ــ ط/ روضة سعد إبراهيم ذكر هللاـ    ــ ط/ بسمة أحمد صالح محمدـ
 ــــ ط/ شيماء علي سعد عثمان عبد هللا   ــــ ط/ مرام محمد محمد سراج الدين
 ــــ ط/ خلود طارق كمال البدوي   ــــ ط/ مني محمد محمد سراج الدين

 ح عتمانــــ ط/ رحاب شبل عبد الفتا    ــــ ط/ آالء حسين أحمد ندا
 ــــ ط/ دينا مجدي حسن محمد     ــــ ط/ أسماء محمد عبد الخالق

 ــــ ط/ والء حسام ط  عبد الحميد علي   ــــ ط/ سالوناز محمد خميس القباري
 ــــ ط/ محمد أحمد علي عمارة   ــــ ط/ اسراء ماهر علي سليمان خليل

 أبو الفتوح مصطفي عيسيــــ ط/ ميادة مصلح     ــــ ط/ دينا هالل أحمد جمعة
 : دراسة مسرح الجريمة ودورج في خدمة العدالةثالثا : 
 ياسر عبد الشكور عطية هللا ــــ ط/  عماد الدين عبد الحميد عبد السميع السيد ــــ ط/
 باسم فتحي إبراهيم محمد جاد ــــ ط/   الصافي السيد عباس حسين ــــ ط/
 عمرو محمد السيد صالح دنانة ــــ ط/  زيدانعمرو محمد توفيق محمد علي  ــــ ط/
 االء زكي إبراهيم الجمل ــــ ط/    محمد رفعت البنداري شعل  ــــ ط/
 من  هللا سالم أحمد سالم أحمد ناجي ــــ ط/   محمد عمر أحمد حامد الخولي ــــ ط/
 نقاوة حمدان يوسف عبد الفتاح ــــ ط/   عفاف مصطفي محمد العكل ــــ ط/

 هب  عبد المجيد عبد المجيد سليم ــــ ط/  عالء الدين عبد السالم عبد الوهاب داود ــ ط/ــ
 ـــ ط/  أسماء ممدوح سعد محمد   ـــ ط/ رضوي طارق محمد نور الدين
 ـــ ط/  محمود فتحي أحمد سعد   ـــ ط/  عبد هللا فرحات علي علي بط
 ـــ ط/  أحمد شوقي مسعود أبو سكينة

  :الرعاية الصحية وسالمة وأمان المريض : جودةرابعا
 أسام  محمود أحمد فايدط/ ـــ    نهي أحمد حمدي عبد العزيزط/ ـــ 

 نادية توفيق أحمد عليـــ ط/     نهال مبروك أحمد عيدـــ ط/ 
 غادة أحمد السيد محمدـــ ط/     عماد سيد أحمد علي نصارـــ ط/ 
 أحمد قطب سعيد قطبــ ط/ ـ   مي حمدي عبد الفتاح البريـــ ط/ 
 دعاء محمد جالل صادقـــ ط/    بيشوي مالك كمال فريد جرجســـ ط/ 
 من  هللا فوزي عبد الحكيم محمد البطلـــ ط/    سارة أبو العينين عبد العظيم نجمـــ ط/ 
 جهاد عبد السالم أحمد جاب هللاـــ ط/    أبانوب كميل عريان ميخائيلـــ ط/ 
 والء مصطفي عبد الرحمن أبو سالمـــ ط/     حمود أحمد عالمأسماء مـــ ط/ 
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 نسرين جمع  فرج صقرـــ ط/     نهال السيد رضوان شحات ـــ ط/ 
    ــــ ط/ وسام محمد السيد القديم   ــــ ط/ أميرة عبد المجيد عبد الجليل حفيشة

 ــــ ط/ هند محمد محمد فرج هللا   ــــ ط/ مريم محمود محمد السيد صقر
 ــــ ط/ لميس أشرف محمد الغرباوي  ــــ ط/ عبد اللطيف السعودي عبد اللطيف الصياد 

 ــــ ط/ رشا قيصل عبد العليم أبو الذهب    ــــ ط/ سماح صبري محمد أحمد
 ــــ ط/ مروة السيد حسن محمد   ــــ ط/ أحمد حسام الدين أحمد عوض هللا

 ــــ ط/ شيماء أحمد محمد أحمد شنان   ــــ ط/ هال  عبده أحمد سالم العوضي
 فاطمة يحيي عبد العزيز حسن كحلةــــ ط/     سمر صبحي حسن إبراهيمــــ ط/ 
 الميس صالح سليم زهرانــــ ط/    بسمة جمال عبد القادر النجارــــ ط/ 
 ابتهال سعيد محمد عبد الحميدــــ ط/     بسمة عبد العليم السيد عليــــ ط/ 
 ريهام عزت عبد هللا أحمد أبو سعيدةــــ ط/    حمد مجدي عبد الحليم عامرمــــ ط/ 
 ــــ ط/ نهال أحمد محمد سليمان   أحمد عبد الرازق عبد القادر ميدانــــ ط/ 

 ــــ ط/ دعاء السيد أبو الفتوح مش   ــــ ط/ سوم  السيد درويش عجالن
 السيد عبد اللطيف محمد ــــ ط/ أحمد   ــــ ط/ دينا فتاد سيف النصر زيدان
 ــــ ط/ جهاد فتحي صالح حجازي    ــــ ط/ انجي عثمان محمد متولي

 ــــ ط/ االء رمضان محمد عصاميص   ــــ ط/ محمد فتحي عبد الخالق شتات
 ــــ ط/ أماني أحمد فتاد محمد   ــــ ط/ طارق عزت عبد الفتاح عبد الجليل

 ــــ ط/ صبرين محمد سامي عبد الباقي   ويــــ ط/ إيمان توفيق سعيد علي التحي
 ــــ ط/ محمد محمود مصطفي طريح   ــــ ط/ ناهد زكريا شفيق رزق عوض هللا

 ــــ ط/ االء محمد مخلص بدير    ــــ ط/ نهي يوسف فتحي السيد
 ــــ ط/ مها أيمن توفيق علي مصطفي  ــــ ط/ فاتن عبد الستار محمد محمد الحوشي

 شيماء إبراهيم عبد رب  علي بشرةــــ ط/     حمد السيد أحمدرنا أــــ ط/ 
 أسماء جابر بسيوني محمود الصيادــــ ط/     آي  خالد زغلول عبد القادرــــ ط/ 
 عبير سعيد عبد الحميد علي النعناشيــــ ط/    مي عبد العزيز عبد الحكيم الديبــــ ط/ 
 سمر العربي عبد الرحمن القناويــــ ط/     إيمان حلمي محمد داودــــ ط/ 
 نيفين صبحي لبيب عبدهــــ ط/    سمر بالل عبد الفتاح غباشي سالمــــ ط/ 
 مروة صالح نظير محمدــــ ط/     أحمد عبده إبراهيم أحمدــــ ط/ 
 هناء عبد هللا حسانين مباركــــ ط/    منال محمد الشناوي محمد صيرةــــ ط/ 

 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ... الموافقة

 829/1/20/9102 الموضوع رقم

 دبلومات الخاصة على النحو التالي :تشكيل الموافقة على  ـ بشأنمذكرة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 أوال : دبلوم الجودة :
 ـ أ.د/ عميد الكلية لجنة المتابعة: 

 ـ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 رئيس قسم طب األسرة  .د/ هالة المصيلحي شاهينـ أ

 اللجنة التنفيذية :
 ـ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 نجوي نشأتـ د/  تغريد فرحاتـ أ.د/  منسق البرنامجــ 
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 ـــ مدير وحدة الجودة بالكلية
 ـــ مدير وحدة الجودة بالمستشفيات الجامعية

 حمد الصاويـــ د/ م  ـ أ.د/ تغريد فرحات
 ـــ منسق الخريجين أ/ محمد فكري زيدان

 ـ أمين الكلية
 ـــ مدير إدارة الدراسات العليا

 ثانيا : دبلوم مكافحة العدوي :
 ـ أ.د/ عميد الكلية لجنة المتابعة: 

 ـ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  الميكروبيولوجيارئيس قسم  مبروك محمود غنيمـ أ.د/ 
 ة التنفيذية :اللجن

 ـ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 وفاء أحمد زهرانـ أ.د/ ــ منسق البرنامج 

 ـــ مدير وحدة الجودة بالكلية
 ـــ منسق الخريجين أ/ أحمد الطنبداوي

 ـ أمين الكلية
 ـــ مدير إدارة الدراسات العليا

 لوم فحص مسرح الجريمة ودورج في خدمة العدالة :ثالثا : دبلوم السموم والكيمياء الطبية الشرعية ودب
 ـ أ.د/ عميد الكلية 

 ـ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةـ أ.د/ رئيس قسم 

 ـ أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 مفرح محمد حجازيد/ ــ منسق البرنامج ـ 
 دة ـــ مدير وحدة الجو 

 ـــ منسق الطالب الوافدين أ/ محمد فكري زيدان
 ـ أمين الكلية

 ـــ مدير إدارة الدراسات العليا
 : ـرارـالقــ

  ويرفع للجامعة ...الموافقة 

 

 
 299/1/20/9102 الموضوع رقم

 0291أكتــوبر  القيــد لــدورة الطــالب المتقــدمينقبــول الموافقــة علــى  ـــ بشــأنمــذكرة أ.د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث 
 .1029/1010تخصصات مختلفة للعام الجامعي دكتوراج ( ــــ ماجستير ــــ دبلوم )

 القــــرار :

 .. ويرفع إلى الجامعة .: .على النحو التاليالموافقة على قبول قيد الطالب المتقدمين 
 أوال: درجة الدبلوم :

 :األمراض الصدرية والتدرن ـ 9
 كريم السيد أحمد السيدـــ ط/   راهيم عبد الغني عبدهوسام أحمد إبـــ ط/ 
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 عمرو محمد عربان أحمد عرب ـــ ط/   أميرة حلمي إبراهيم يونســـ ط/
 ـــ ط/ مي فرج بشير محمد هندي األمراض العصبية والطب النفسي :ـ 0
 أمراض القلب واألوعية الدموية :ـ 1

 مد على أحمد ظايطمح ـــ ط/  هب  على على أحمد أبو الخير ـــ ط/

 محمد توحيد محمد شكريـــ ط/   محمد عصام بدران محمود ـــ ط/

 خالد مصطفي ذكي محمدـــ ط/  محمد فكري عبد اللطيف هويدي ـــ ط/
   رضا محمد الشحات عطية ـــ ط/   جراحة العظام :ـ 4

 شنودة نبيل على فلسطين ـــ ط/  : جراحة المسالك البوليةـ 5
 عامة :الجراحة الـ 6

 أحمد مصطفي عبد الوهاب الخوالني ـــ ط/   محمد محمود صالح القمري ـــ ط/
 أمراض الباطنة العامة :ـ 7

 ياسمين أشرف إبراهيم الشرنوبي ـــ ط/   إسراء راشد رشدي خليفة ـــ ط/

 منى فرج متي جرجس ـــ ط/  أحمد الشحات السيد الطوخي ـــ ط/

  حسام إبراهيم الشحات فرحات يونس ـــ ط/  أحمد مصطفي محمد سليمان ـــ ط/

 محمد عباس عبد الحميد فرج ـــ ط/   شري جميل يني عيد ـــ ط/

 محمد نجيب السعيد محمد ـــ ط/   السيد فرج بشير هنيدي ـــ ط/

 أيمن أحمد محمود أحمد ـــ ط/   ماكل لشع شودة نخلة ـــ ط/
 الباثولوجيا اإلكلينيكية :ـ 2

 أسماء عصام الدين معتمد عابدين ـــ ط/   فتحي محمد العجميداليا  ـــ ط/

 حنان بشري سدرة بولس ـــ ط/  بسمة السعيد عبد الغني العراقي ـــ ط/

 هب  أشرف محمد أبو المعاطي ـــ ط/
 ـ طب المناطق الحارة وصحتها:1

 محمود جمع  إبراهيم حسانين ـــ ط/   دينا سامي أنيس سعيد ـــ ط/

 أنس فتحي شفيق الجزرـــ ط/  د يونس أحمد عبد الغنيمحمو  ـــ ط/
 طب األسرة :ـ 92 

 أحمد السيد أحمد أبو المجد ـــ ط/   شيماء حامد السعيد الشيخ ـــ ط/

 أحمد فتحي عبد اللطيف القاضي ـــ ط/  أميرة عزوز عطا هللا المراسيـــ ط/
 طب األطفال :ـ 99

 منار مجدي عبد العظيم جعفرـ ط/ــ  غادة عادل عبد العظيم حجازي ـــ ط/

 سمية عبد السميع توفيق الهلباوي ـــ ط/  إسراء صالح سيد أحمد شرشر ـــ ط/

 أماني فتحي حامد خطاب ـــ ط/  غادة أبو زيد مهني العليمي سليمان ـــ ط/

 هالة السعيد عبد الكريم على أبو شعيشع ـــ ط/   أحمد توفيق جودة السدودي ـــ ط/

 يوسف إبراهيم شبل عبد الغفار ـــ ط/   ي السيد سعد الديبند ـــ ط/

 بالل مجدي على المرسي ـــ ط/   شيماء سالمة غنيمي ـــ ط/

 هدير رمضان محمود إبراهيم فرج ـــ ط/   محمد صبحي رياض رحيم ـــ ط/

 أميرة خيري السيد محمد على ـــ ط/  صباح الشافعي رمضان الشافعي ـــ ط/

 صموئيل ميالد متي يعقوب ـــ ط/  محمد محمد إبراهيم دربيل وفدية  ـــ ط/
 ـــ ط/ إيمان خير مصطفي القصاص
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 التوليد وأمراض النساء :ـ 90

 سماح سامي أحمد ضيف ـــ ط/  محمود أحمد إسماعيل البربري ـــ ط/

 نادر أشرف عطا صابر ـــ ط/   سمر سامي مسعد السنيتي ـــ ط/

 أية مختار أحمد محمد صابر ـــ ط/  فتاح البسيونيإيمان فهيم عبد ال ـــ ط/

 محمد فوزي أحمد عبد السالم ـــ ط/  شيماء صبحي أحمد الدميري ـــ ط/

 رضوي رضا حسن عبد اللطيف شلبي  ـــ ط/  سعيد محمد عبد المجيد القاضي ـــ ط/

 محمد إبراهيم عبد هللا خميس ـــ ط/   مرتينا أميل فوزي يسي ـــ ط/

 ايفيلين مكرم شفيق ـــ ط/   حنان إبراهيم أحمد باظة ـــ ط/

 إنجي سليمان بطرس ـــ ط/   جورج صبري مريد جرجس ـــ ط/
 التخدير والعناية المركزة وعالج األلم :ـ 91

 أحمد مصطفي حسن المراكبي ـــ ط/  مروة عبد الغفار عمر خربوش ـــ ط/

 د محمد عبد الحميد خليفةأحم ـــ ط/   جمان  أيمن إبراهيم الخفيف ـــ ط/
 ـــ ط/ محمد صالح عبد هللا إسماعيل

  عال عباس عبد السالم الديب  ـــ ط/  الطب الطبيعي والتأهيل :ـ 94
 طب وجراحة العين :ـ 95

 ريهام محمود عبد الحميد شنين ـــ ط/  ماجي محمد عبد الحميد خليفة ـــ ط/
 ود مختار عبد المنعم مصطفيمحم ـــ ط/   جرجس فرج هللا اسحق نور ـــ ط/

 عمر حفني عبد الوهاب على ـــ ط/  رامي محمد سعيد مصطفي محمد ـــ ط/

 : الماجستير: درجة ثانيا
 : جراحة األذن واألنف والحنجرةـ 9

 هايدي أحمد إبراهيم أبو حسن ـــ ط/  محمود محمد عبد العاطي عالم ـــ ط/
 ـــ ط/أسماء جمال حسن إبراهيم

 العصبية والطب النفسي : األمراضـ 0

 كما عز الدين كمال زيادةـــ ط/ وفاء محمد األمين عبد اللطيف محمود ـــ ط/
 أمراض القلب واألوعية الدموية :ـ 1

 محمد عصام الدين السيد باظ  ـــ ط/  بهاء محمد عبد المجيد القصاص ـــ ط/
 ورأحمد محمد أحمد منص ـــ ط/   نجوي إبراهيم مسعد غالي ـــ ط/

 أمير أنور عبد العظيم ناصر ـــ ط/  عبد هللا السيد عبد العاطي يونس ـــ ط/

 عفيفي محمود عفيفي المقيمي ـــ ط/  أسامة حمدان زكي عبد الحميد ـــ ط/

 رنا محمد السيد السطيحة ـــ ط/  يونس أحمد محمد أبو الفضل ـــ ط/

 اشم محمدعمر محمد ه ـــ ط/  محمد الحسيني السيد عيسوي ـــ ط/
 جراحة العظام :ـ 4

 مصطفي عبد الرحمن السيد العال ـــ ط/  مينا وجي  القمص مرقس متياس ـــ ط/

 محمد صالح أحمد أبو العيسوي ـــ ط/  محمد عبد الواحد صابر التلب ـــ ط/

 محمد عبد السالم السيد التراس ـــ ط/   إبرام الفي يعقوب جندي ـــ ط/
 الجراحة العامة :ـ 5

 أحمد صالح عطية عباس ـــ ط/  إبراهيم مصطفي جابر الجمال ـ ط/ــ

 أمنية حسن حسين عبد الجواد ـــ ط/ أحمد عبد المنعم محمود محمد الشامي ـــ ط/
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 محمود وجدي محمود مصطفي  ـــ ط/   أحمد محمد رضا البليهيـــ ط/
 طب الطوارئ :ـ 6

 عبد المنعم حسن عبد العظيم محمد ـــ ط/  بدوي عبد النبي عيد السيد الفقي ـــ ط/
 أمراض الباطنة العامة :ـ 7

 أماني محمد عبد الفتاح مصطفي عبد الفتاح ـــ ط/   وئام سامي عبد الحليم زايد ـــ ط/

 محمد مجدي محمد الفيشاوي ـــ ط/  هدير رمضان مرشدي مشعل ـــ ط/

 أريج خالد خيرت الفقي ـــ ط/   إيمان يونس محمد يونس ـــ ط/

 ياسمين أشرف عبد الرتوف عبد الرحمن ـــ ط/   أسماء حنفي نبي  حنفي ـــ ط/

 فيبي ميخائيل لطفي سيدهم ـــ ط/ وسام أبو العزم عنتر أبو النصر العراقي ـــ ط/

 زينب متولي أحمد سالم ـــ ط/  فاطمة محمد سعد عبد المجيد ـــ ط/

 سعد أحمد علىبدر م ـــ ط/  محمود عطية سعد عمارة شريف ـــ ط/

 محمود سامح على النادي ـــ ط/   أسامة السيد قطب الجزار ـــ ط/

 مينا حنا إبراهيم حنا ـــ ط/  رشا محمد سيد أحمد محمد النجار ـــ ط/
 ـــ ط/ رضوى السيد محمد الفقي  : الباثولوجيا اإلكلينيكيةـ 2
 طب المناطق الحارة وصحتها :ـ 1

 عبد الفتاح عبد المنعم عثمان عامر ـــ ط/   سارة محمد شبل فايد ـــ ط/

  صالح أمين صالح عبده ـــ ط/
    طب األسرة :ـ 92

 محمد رجب أحمد سالم النجار ـــ ط/   نهلة هشام مصطفي الميهي ـــ ط/

 محمد حسن العمروسي شيماء ـــ ط/   الرغداء محمود سعد على ـــ ط/
 طب األطفال :ـ 99

 جهاد محمد عبد الرحمن الديب ـــ ط/  عزيز حسينيرانيا عاطف عبد ال ـــ ط/

 حنان سالمة أحمد عبد الرحمن ـــ ط/  أحمد عادل عبد المقصود الصاوي ـــ ط/

 محمد صبحي على األودن ـــ ط/   إسراء يحيي لبيب القاضي ـــ ط/

 سحر محمود مرسي عنان ـــ ط/   دعاء مجدي محمد البخ ـــ ط/

 أحمد مصطفي أحمد إسماعيل ـــ ط/   الشيخبسمة ممدوح فريد  ـــ ط/

 ماريانا فواز رشاد حنا ـــ ط/   أحمد رأفت عبد المنعم ندا ـــ ط/

 مروة أمين فهيم االمام ـــ ط/  مي وجدي صالح الدين زوين ـــ ط/
 الباثولوجيا :ـ 90

 ضحي عادل عزت القناوي ـــ ط/   مي محمد إبراهيم العشري ـــ ط/
 تاد أحمد الشاعرـــ طـ/ أماني ف
 األشعة التشخيصية :ـ 91

 منة هللا صالح عباس الزيات ـــ ط/   أية أحمد رشاد إبراهيم البنا ـــ ط/

 أسماء محمد على صقر ـــ ط/  سلمي نبيل عبد السميع السيد جعفر ـــ ط/

 أشرف عبد القوي عبد النبي مصطفي ـــ ط/  مصطفي أحمد كمال عبد الرءوف  ـــ ط/

 أماني عبد الرحمن إسماعيل زهران ـــ ط/
 ــ ط/ شريف إبراهيم عبد الحميد علوي طب الصناعات والصحة المهنية :ـ 94 

 التوليد وأمراض النساء :ـ 95
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 حسناء كرم عبد الفتاح زين الدين ـــ ط/  أسماء أحمد محمد عبد هللا تعيلب ـــ ط/

 اهيم عبد المجيد العدلإيمان عباس إبر  ـــ ط/   أسمهان عفت على حجازي ـــ ط/

 ريم يسري عطية المسيني ـــ ط/ آالء ياسر أحمد عبد المعطي موسي ـــ ط/

 بتول عبد هللا عبد الغفار بشير ـــ ط/  أسماء سامي محمد العزب غنيم ـــ ط/

 عمر محمد زاهر محمد سليمان النادي ـــ ط/   هند حامد محمد سعيد ـــ ط/

 سمية السيد األمين أبو الوفا ـــ ط/  د عمراهأحمد ممدوح أحمد محم ـــ ط/

 منال زكي توفيق زكي حسن ـــ ط/   هب  جمال فتحي سليم ـــ ط/

 منال سامي السيد شحات   ـــ ط/
 األمراض الصدرية والتدرن :ـ 96

 هدير أحمد محمد رشاد إبراهيم ـــ ط/  علياء حشمت عبد الستار طلب  ـــ ط/

 باسم مصطفي سليمان أبو يوسف ـــ ط/  ي السيد عطيةريهام سعيد الدسوق ـــ ط/

 أميرة ربيع صالح فرحات  ـــ ط/
 ـــ طب الحاالت الحرجة :97

 محمد طلعت محمود أبو النجا  ـ ط/   فريد محمد فريد بهجتـ ط/ 
 ـ ط/ اسالم أحمد عبد المحسن عوض   ـ ط/ أحمد ياسر إبراهيم شعبان

 وعالج األلم :ـــ التخدير والعناية المركزة 92
 ـ ط/ مجدي ميخائيل يوسف وهب    ـ ط/ أحمد حسني أحمد محمد

   الطب الطبيعي والتأهيل :ـ 91

 أمنية ناجي محمد السيد دياب ـــ ط/  فاطمة مجد الدين فرماوي علم الدين ـــ ط/

  أماني رمزي سالمة الفقي ـــ ط/

 طب وجراحة العين :ـ 02

 سلسبيل عادل عبد الحميد عبد العزيز ـــ ط/  لكبشصفاء مصطفي عبد المعطي اـــ ط/

 أماني مجدي محمد محمد حسانين المعاز ـــ ط/  أحمد إبراهيم السيد على زالبي  ـــ ط/

 هب  صفاء الدين صديق ناصر ـــ ط/   إيمان مصطفي محمد الفقي ـــ ط/

 قصود إسماعيلأماني إبراهيم عبد الم ـــ ط/  مروة محمد زين أبو الوفا مقلد ـــ ط/

 محمد نبي  محمد جاد ـــ ط/  نهال سامي عبد السميع الطويل ـــ ط/

 ياسمين مجدي متولي األهواني ـــ ط/   سمير كمال فتحي محمد ـــ ط/

 إسالم محمد محمد المرسي بدر الدين ـــ ط/   أحمد ممدوح فهمي المكاوي ـــ ط/

 هللا محمد السباعي سرحانعبد  ـــ ط/   سمية رضا إبراهيم الشربينيـــ ط/

 هاجر محمد عبد هللا محمد شوش  ـــ ط/  نهال على محمد محمد الهابط ـــ ط/

 أية حمدي فتاد محمد المنسي  ـــ ط/  محمد مصطفي محمد حسين محمد ـــ ط/

 : الدكتوراجثالثا : درجة 
 ـ ط/ مروة خيرت علي مصطفي  جراحة األنف واألذن والحنجرة :ــ 9
 ـ ط/ مروة صالح الدين حسين علي   راض النفسية :األمـــ 0
 عالج األورام والطب النووي :ـــ 1

 ـ ط/ ياسر حلمي حسن محمد   ـ ط/ محمد عالء محمد جودة
 ـ ط/ يوستينا ناجي كامل ميخائيل  ـ ط/ منار صالح الدين علي عبد السميع

 أمراض القلب واألوعية الدموية :ـــ 4



   91/92/0291األحد الموافق  المنعقدة يوم 0291/0202للعام الجامعي الثانية" الجلسة"مجلس الكلية محضر اجتماع 

 

59 

 
 

 ـ ط/ هاني اسماعيل علي عبد السالم الخزرجي  محمد محمدـ ط/ اسالم عبد الفتاح 
 ـ ط/ محمد سمير محمود جمع   ـ ط/ محمد صبري طلبة علي نصار

 ـ ط/ مروة أحمد محمد الغرابلي   ـ ط/ أميرة أحمد غريب عزام
 ط/ عمر فوزي السيد أحمد ندا    ـ ط/ أماني محمود سعد عوف

 بني طلعت عبد الفتاح الزهارـ ط/ ل   ـ ط/ عمرو أحمد منصور الشامي
 ـ ط/ بهاء سعيد عبد الفتاح رزق نصار   ـ ط/ علي نصر علي مشعل
 ـ ط/ سارة سعد مليجي الميهي   ـ ط/ أحمد جابر السيد عمارة

 ـ ط/ محمد عبد الحكيم محمد سالم
 ـ ط/ هشام ربيع بدوي الصعيدي   جراحة العظام :ـــ 5
 أمراض الباطنة العامة :ــ 6

 ـ ط/ أحمد محمد كمال أحمد أبو العينين   ادة حمدي عقل زيدـ ط/ غ
 ـ ط/ مصطفي مكرم علي عرفة

 الفسيولوجي :ـــ 7
 ـ ط/ سمر رشاد السيد عبد الفتاح   ـ ط/ رنا أنس الوجود توفيق

 ـ ط/ مني محمد فهيم صالح    الطفيليات :ــ 2
 الباثولوجيا اإلكلينيكية :ـــ 1

 ـ ط/ أسماء شعبان أبو اليزيد شبل   ـ ط/ سامية سامي محمد شبل
 ـ ط/ هب  جميل عبد الفتاح سلمان طب المناطق الحارة وصحتها :ــ 92
 ـ ط/ ناريمان محمود عبد الظاهر بيبرس   طب األسرة :ـــ 99
 طب األطفال :ــــ 90

 ـ ط/ محمد أحمد رضا محمد الديب   ـ ط/ أميرة حسن محمود قابيل
 ـ ط/ سارة خيرت علي مصطفي   كةـ ط/ سارة محمد عاطف سبي

 جراحة التجميل والحروق :ـــ 91
 ـ ط/ محمد طارق حلمي النجار  ـ ط/ عمرو محمود معوض المعناوي
  ـ ط/ فادي محمد نور الدين اسماعيل الكنيسي  ـ ط/محمود شعبان قناوي عبد الوهاب
   ـ ط/أحمد ربيع عبد العزيز محمد  ـ ط/ أحمد عادل عبد العزيز منصور
    ـ ط/ هيثم عماد سالم سيد أحمد  ـ ط/ أسماء محمد مصطفي جنيدي
 ـ ط/ بيشوي ناجي جرجس حنين   ـ ط/ محمد كمال مصطفي كمال

 جراحة القلب والصدر :ـــ 94
 ـ ط/ محمد ماهر عبد الغفار الصيفي   ـ ط/ محمد مرضي محمد بقوش

 صبحي مصيلحي أبو عيادـ ط/ ريهام  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية :ـــ 95
 ـ ط/ أسماء محمود شكري السيد البنا  الكيمياء الحيوية :ـــ 96
 ـ ط/ إنجي عبد العظيم كمال نوفل  :واألجنة التشريح ـــ 97
 الصحة العامة وطب المجتمع :ـــ 92

 ـ ط/ عمرو مصطفي عبد العليم خليفة  ـ ط/ أسماء يحيي عبد هللا شرف الدين
 : راض النساءوأم التوليدـــ 91

 ـ ط/ محمد صالح سليم زهران   ـ ط/ محمد أحمد محمد زعربان
 ـ ط/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد الدبور   ـ ط/ شيماء إسالم محمد علي
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 ـ ط/ اسالم أحمد فرحات أحمد   ـ ط/ إيمان جمال السيد عياد
 التخدير والعناية المركزة وعالج األلم :ـــ 02

 ـ ط/ طارق عزت عبد الفتاح عبد الجليل  د الكريم الجناينيـ ط/ محمد أحمد عب
 ـ ط/ أحمد محمد إبراهيم محمد الخضري   ـ ط/ أحمد محمد سليمان عبد هللا

 ـ ط/ عال أحمد نصر اسماعيل  ـ ط/ راندا عطية عبد الحميد عطية
 ط/ أماني ممدوح السيد أبو زيد   ـ ط/ محمد أحمد أبو الفتوح عثمان

 ـ ط/ محمود عبد القوي عبد الحكيم فرج  أحمد فتحي عبد الوهابـ ط/ إيمان 
 ـ ط/ سهيلة صبري محمد مليجي خلف   ـ ط/ محمد طارق علي يوسف

 ـ ط/ أحمد أشرف السيد سالم نصر
 الميكروبيولوجي الطبية والمناعة :ـــ 09

 ـ ط/شيماء صالح عبد العزيز القاضي  ـ ط/ بسمة عبد الرحمن عمر أحمد
 ام أيمن عبد الحميد فهميـ ط/ اله

 الجراحة العامة :ـــ 00
 ـ ط/ السيد جاد الرب السيد حمودة   ـ ط/ أشرف محمد فرج عالم

 ـ ط/ صالح الدين محمد فتحي صالح الدين  ـ ط/ دعاء عبد هللا خليل أبو الحسن
 ـ ط/ إبراهيم جمال إبراهيم سمية  ـ ط/ أحمد عبد الستار عبد العزيز فرج

 ـ ط/ عبد العزيز رجب عبد العزيز صقر  ل  درويش متولي درويشـ ط/ عبد اال
 ـ ط/ محمود رزق محمود حسونة   ـ ط/ كريم محمد محمود عوده
 ـ ط/ كريم ملهم إبراهيم حما

 طب الطوارئ :ـــ 01
 ـ ط/ غادة أحمد محمد عرفة   ـ ط/ أي  علي حسن القاضي

 
 

لى هنا انتهى المجلس من نظـر الموضـوعات المعر  أحمـد أحمــد وضـة بجـدول األعمـال اليـوم فـأعلن السـيد األسـتاذ الـدكتور/ وا 
 . رئيس المجلس رفع الجلسةعميد الكلية و  على جمال الدين
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